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COMUNICAÇÕES

Do Senhor Constituinte José da Conceição,
justificando sua ausência à sessão das Assem
bléia Nacional Constituinte de 13 do corrente.

Do Senhor Constituinte Jorge Leite,partici
pando que, por motivos de saúde, não compa
recerá às sessões da Assembléia Nacional
Constituinte no período compreendido entre
13 e 17 do corrente.

DoSenhor Constituinte Iram Saraiva, justifi
cando sua ausência aos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte realizados entre os
dias 6 e 13 do corrente.

Do Senhor Constituinte Airton Cordeiro,
participando que se ausentará dos trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte no perío
do compreendido entre 4 e 9 do corrente.

PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Conces
são da palavra aos Constituintes, nos termos
do § 29 dó art. 39 do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

ADYLSON MOITA - Regozijo pela manu
tenção das eleições municipais em 1988.

PAULOPAIM-Apelo ao Presidente{fJysses
Guimarães, da Assembléia Nacional Consti
tuinte, no sentido de interceder junto ao Pre
feitoJânio Quadros, do Município de São Pau-

lo, em favor dos deficientes visuais. Anistiã
aos servidores públicos e de empresas estatais
no futuro texto constitucional. Apreciação pelo
Congresso Nacional do Decreto-Lei rr 2.435,
que congelou a URP para efeito de reajuste
salarial dos servidores da União.

OSVALDO BENDER - Urgência na toma
da de medidas pelo Govemo Federal em favor
dos pequenos e médios produtores rurais do
Estado do Rio Grande do Sul. Extinção da
correção monetária nos financiamentos agrí
colas.

MÁRIO MAJA -Incoerência nos pronuncia
mentos públicos do Presidente José Samey.

ASDRÚBAL BENTES - Saudação à comi
tiva de Vereadores presentes nas galerias da
Casa. Preocupação com o crescente êxodo
rural. Prioridade para o asfaltamento da rodo
via Transamazônica. Conflitos no assenta
mento de famílias em terras nos Municípios
de Tucuruí e PorteI, Estado do Pará.

PRESiDENTE - Saudação da Mesa aos
vereadores do Estado do Pará presentes na
Casa.

DARCY DEITOS - Equívoco na decisão
do Presidente Ulysses Guimarães, na sessão
do dia 14, referente à emenda do Constituinte
Jovanni Masini,permitindo a reeleição de Pre·
feitos e Vice-Prefeitos em 1988. Expediente
da Assembléia Legislativa do Estado do Para
ná solicitando o reestudo da problemática da
privatização e comercialização do trigo.

PRESiDENTE - Inexistência de registro
nos Anais da Assembléia Nacional Constituin
te de equívoco na decisão do Presidente <llys
ses Guimarães notocente à emenda do Cons
tituinte Jovanni Masini.

ANTÔNIODE JESUS - Regozijo pela ma
nutenção das eleições municipais em 1988.

JOÃO CUNHA-Denúncia do Embaixador
Paulo Nogueira Batista responsabilizando o
Banco Central pela celebração do Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha. Responsabilidade do
govemo do ex-Presidente Ernesto Geisel pela
atual crise vivida pelo País.

WILSON CAMPOS - Apoio à fusão de
emendas concedendo anistia aos micro e pe
quenos empresários e agricultores nos débitos
contraídos durante a vigência do Plano Cru
zado.

EDNALDO HOLANDA - Solidariedade a
deficientes visuais em greve de fome no edifí
cio do Congresso Nacional em protesto contra
ato do Prefeito Jânio Quadros, do Município
de São Paulo, Estado de São Paulo.

BRANDÃO MONTEIRO-Incoerência nos
pronunciamentos públicos do PresidenteJosé
Sarney. Solidariedade a deficientes visuais em
greve de fome no edificio do Congresso Na
cional em protesto contra ato do PrefeitoJânio
Quadros, do Município de São Paulo, Estado
de São Paulo. Anistia aos militares no futuro
texto constitucional.

oLÍVIo DUTRA- Apoio à anistia ampla,
geral e irrestrita aos militares; anistia aos micro
e pequenos empresários e agricultores nos
débitos contraídos durante a vigência do Plano
Cruzado, aos servidores públicos e das empre
sas estatais, no futuro texto constitucional.

VALMIR CAMPELO- Contrariedade ao De
creto-Lei n° 2.423, que reduz à metade gratifi
cações e vantagens dos servidores publicas
que exerçam outra atividade remunerada.
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ABIGAIL FEITOSA-Apoio à anistia ampla,
geral e irrestrita aos militares no futuro texto
constitucional.

ADHEMAR DE BARROSFILHO- Registro
da reunião do Comitê Internacional Socialista
para a América Latina no Município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

LUIZ SALOMÃO - Repúdio às declarações
da área econômica do Governo contra a con
cessão de anistia aos micro e pequenos em
presários e agricultores nos débitos contraídos
durante a vigência do Plano Cruzado. Influên
cia dos Ministros militares na votação da anis
tia ampla, geral e irrestrita aos militares. Admi
nistração do Banco do Estado do Riode Janei-
ro no Govemo Leonel Brizola. '

VLADIMIR PAl..MEIRA - Solidariedade do
PTaos professores do Estado do Rio de Janei
ro e aos funcionários públicos do Município
do Rio de Janeiro, em greve por melhoria sala
rial.

IRAJÁ RODRIGUES- Protesto contra ten
tativa de privatização do Banco Meridional do
Brasil.

JUAREZANTUNES- Reintegração de fun
cionários demitidos pela Companhia Siderúr
gica Nacional.

AMAURY MÜLLER - Agradecimentos à
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte pe
Jo apoio dado a deficientes visuais em greve
de fome no edifício do Congresso Nacional.
Intercessão da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte junto ao Prefeito Jânio Quadros,
do Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, em favor dos deficientes fisicos e vi
suaís.

DIRCETerrU QOADROS- Falta de apoio
do Govemo Federal aos micro e pequenos
empresários e agricultores versus ajuda fi
nanceira govemamental às empresas Sharp,
Trol e Transbrasil.

EUAS MURAD -Indignação com o reque
rimento ao Instituto de Propriedade Industrial
de registro de novas marcas de cigarros, feitos
à base de maconha, por empresas multina
cionais do tabaco.

RAQUELCÂNDIDO- Situação caótica da
área de saúde do Estado de Rondônia.

FÁBIORAUNHEfITI- Administração Mo
reira Franco, Estado do Rio de Janeiro.

RENAN CALHEIROS - Apoio à fusão de
emendas concedendo anistia aos micro e pe
qúenos empresários e agricultores nos débitos
contraídos durante a vigência do Plano Cru
zado.

IVO LECH- Tipificação como crime qual
quer ato representativo de discriminação ra
cial.

TADEUFRANÇA-Artigo "Falência Perdu
lária", publicado no jomal Folha de S. Paulo. -

BENEDITADASILVA-Repúdo à violência
praticada contra as classes trabalhadoras no
mundo. Solidariedade à classe operária da
África do Sul.

ARNALDO FARIA DE SÁ-Apoio à fusão
de emendas concedendo anistia aos micro
e pequenos empresários e agricultores nos

débitos contraídos durante a vigência do Plano
Cruzado.

LUIZ INÁCIO LOLA DASILVA-Anistia am
pIa, geral e irrestrita nas Disposições Transi
tórias do texto constitucional.

SOTERO CUNHA- Regozijo pela manu
tenção das eleições municipaís em 1988.

DIVALDO SURUAGY - Homenagem ao
Presidente Ulysses Guimarães, da Assembléia
Nacional Constituinte.

IV - Apresentação de Proposições

Luiz Salomão.

V - Ordem do Dia

Projeto de Constituição. Votação, em pri
meiro turno, do ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias. (Votação inicia
da.)

PRESIDENTE «(IJysses Guimarães) - Rea
lização de verificação de quorum.

(Procede-se à verificação.)
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Acesso às

galerias da Casa de pessoas presentes nas
rampas do prédio da Assembléia Nacional
Constituinte.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
MiroTeixeira.

DARCY DEITOS (Pela ordem) - Omissão
de registro da presença do orador no painel
do sistema de votação.

ONOFRE CORREA(Pela ordem) - Regis
tro da presença do orador na sessão.

JOSÉ COSTA (Pela ordem) - Ocorrência
de defeito no painel do sistema de votação,
com a omissão da presença do orador na
sessão.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
José Costa.

EDÉSIO FRIAS (Pela ordem) - Omissão
do registro da presença do orador no painel
do sistema de votação.

JOÃO DA MATA, EUEZER MOREIRA, GE
RALDO CAMPOS, UBIRATAN SPINELLI,
WALMOR DE LUCA, WAGNER LAGO, AS
DRÚBAL BENTES, CARREL BENEVIDES
(Pelàordem) - Registro da presença dos ora
dores na sessão.

- PRESIDENTE - Votação da Emenda n"
119, do Constituinte Hélio Rosas, referente ao
Destaque rr 203. Desistência da palavra pelo
Constituinte Hélio Rosas.

CARLOSSANT'ANNA (Pela ordem) - Pe
dido de esclarecimento sobre processo de vo
tação.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Carlos Sant'Anna.

NELSON CARNEIRO - Encaminhamento
da votação.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trário à matéria em votação.

AMARAL NETIO (PDS), INOCÊNCIO OU
VEIRA (PFL),ROBERTO FREIRE(PCB),ADE
MIR ANDRADE (PSB), HAROLDO UMA (PC
do B), PAULODELGADO(PT), ROBSON MA
RINHO (PMDB) (Pela ordem) - Declaração
de voto das respectivas bancadas.

HÉUO ROSAS (Pela ordem) - Retirada da
Emenda rr 119.

PRESIDENTE - Votação da Emenda n°
1.461, do Constituinte Jayme Paliarin, refe
rente ao Destaque n° 1.875.

GASTONE RIGHI - Encaminhamento da
votação.

ÉRICO PEGORARO (Pela ordem) - Omis
são do registro da presença do orador no pai
nel do sistema de votação.

NELSON CARNEIRO - Encaminhamento
da votação.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trário à matéria em votação.

HAROLDO UMA (PC do B), ADEMIR AN
DRADE (PSB), AMARAL NETIO (PDS), RO
BERTO FREIRE (PCB), EUAS MURAD (PTB),
PAULO DELGADO (PT), JOSÉ MARIA EY
MAEL(PDC),ADOlfO OUVElRA (PL),JOSÉ
LOORENÇO (PFL), MÁRIo COVAS (PMDB),
BRANDÃO MONTEIRO (PDT) (Pela ordem)
- Declaração de voto das respectivas ban
cadas.

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE - Rejeição da Emenda n9

1.461. .
JOÃO CASTELO (Pela ordem) - Retifica

ção do voto proferido na votação anterior.
PRESIDENTE - Votação das Emendas rr

1.819e 453, fundidas, dos Constituintes Mário
Uma e Nelson Wedekin.

MÁRIO COVAS, CARLOS SANT'ANNA,
NELSON WEDEKlN, JARBAS PASSARINHO
- Encaminhamento da votação.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trário à matéria em votação.

AMARAL NEITO (PDS), ROBERTO FREI
RE (PCB), BRANDÃO MONTEIRO (PDT) ,
ADEMIR ANDRADE (PSB), JOSÉ MARIA EY
MAEL(POC),ALDOARANTES(PC do B),JO
SÉ LOORENÇO (PFL)- (Pela ordem) - De
claração de voto das respectivas bancadas.

NELSON WEDEKIN(Pela ordem) -Entre
ga ao Departamento de Taquigrafia da Casa
das notas lidas pelo orador.

PAULODELGADO (Pela ordem) - Decla- _
ração de voto da bancada do PT.

LYSÂNEAS MACIEL (Pela ordem) - Pro
testo contra indébita interferência do Ministro
da Marinha nos trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte.

MÁRIo COVAS(Pela ordem) - Declaração
de voto da bancada do PMDB.

(Procede-se à votação.)
JUAREZ ANTUNES (Pela ordem) - Voto

favorável do orador à matéria em votação.
JOSE LOORENÇO (Pela ordem) - VItória

dos "menores" na votação em curso.
PREsIDENTE - Rejeição das Emendas n""

1.819 e 453, fundidas. Votação dos Destaques
nOS 1274 e 2.080, fundidas, dos Constituintes
Haroldo Uma e Célio Souza.

PAULO.RAMOS - Encaminhamento da
votação.

OSVALDO COELHO, MALULY NETO, HA
ROLDO UMA (Pela ordem) - ~oto que profe
ririam na votação anterior.
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NILSON GIBSON - Erncaminhamento da
votação.

LUIZ S0YER (Pela ordem) - Declaração
de voto à matéria em votação anterior.

ADOLFO OUVEIRA (Pela ordem) - Vota
ção, com antecedência, da fusão de emendas
dos Constituintes Hélio Duque, Carlos Cardi
nal e João Paulo,por mais ampla.
· PRESIDENTE - Parecer do Relator con

,'. trárioà matéria em votação.
·CELSOJ210URADO, PAESLANDIM - En-

caminhamento da votação. ,
.INOCÊNCIO OUVElRA (PFL), JOSÊ MARIA

EYMAEL (PDC), HAROLDO LIMA (PC do B),
ROBERTO FREIRE (PCB), PAULO DELGA
DO (PT), ROBERTO D'AVlLA (PDT), JOSÉ
CARLOS SABÓIA (PSB), NELSON WEDEKIN
(PMDB) (Pela ordem) - Declaração de voto

.das respectivas bancadas.
(Procede-se à-votação.)

• ,PRESIDENTE - Rejeição dos Destaques
n~S 1274 e 2.080, fundidos.Votaçãodo Desta
que n°45, do Constituinte José Costa.

VIVALDO B~BOSA, RAIMUNDO LIRA (Pe-
. Ia ordem) - Retificação do voto registrado

na votação anterior.
· '.JOSE COSTA, RICARDO IZAR - Encami-
nhamento da votação. ,
'. \JOSÉ GENOfNO (Pelaordem) - Encontro
em plenário de cartão de agradecimento do
Dr. Saulo Ramos, Consultor-Geral da Repú-

'blica. . .
, . PRESIDENTE- Parecer do Relator favorá
velà matéria em votação.

NELSON WEDEKIN (PMDB), ADEMIR AN
DRADE (PSB), JOSÉ MAURfcIO (PDT), RO
BERTO FREIRE (PCB), PAULO DELGADO
(PT), JOSÉ LOURENÇO (PFL), ALDO ARAN
TES (PCdo B),JOSÉ MARIA EYMf.EL (PDC)
- (Pela ordem) - Declaração de voto das
respectivasbancadas.

(Procede-se à,votação.)
.PRESIDENTE - Rejeição do Destaque n°

45. Votação das Emendas rr's 905, 1.642 e
1.205, fundidas.

MICHEL TEMER, LUIZ SOYER - Encami-
nhamento da votação.- .

CARLOS SANT'ANNA (Pelaordem)-Teor
do texto da fusão de emendas em votação.
, 'PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
CarlosSant'Anna. .

LUIS ROBERTO PONTE (Pela ordem) 
Pedido de leitura de todo o teor da fusão de
emendas em votação.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
LuísRoberto Ponte.

JARBAS PASSARINHO, BERNARDO CA
BRAL (Relator) - Encaminhamento da vota
ção. •

MESSIAS SOARES (PTR), ROBERTO
FREIRE (PCB), ADOLFO OLIVEIRA (PL),
ADEMIR ANDRADE WSB), GASTONE RIGHI
(PTB), HAROLDO LIMA (pC do B), MAURO
BORGES (PDC), JOSÉ LOURENÇO (PFL),
ROBERTO D'ÁVlLA (PDT), PAULO DELGA
DO (PT), MÁRIO COVAS (PMDB) - (Pelaor
dem) - Declaração de voto das respectivas
bancadas.

(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE - Parecer do Relatorfavorá

vel à matéria em votação.
PAULO RAMOS (Pela ordem) -Inexistên

cia de propósito de referir-se ao Constituinte
Jarbas Passarinho em manifestação anterior.

VlRGfUO GALASSI (Pelaordem)- Retifica
.ção do voto registrado no painel do sistema
eletrônicode votação.

PRESIDENTE - Aprovação das Emendas
rrs 905, 1.642 e 1.205, fundidas.

MATHEUS IENSEN (Pelaordem) - Omis
são do voto do orador no painel do sistema
de votação.

TEOTONIO VILELA FILHO (Pelaordem)
Registro do votoque proferiria na votação an
terior.

PRESIDENTE - Votação da Emenda n°
554, do Constituinte rndurico Pinto.

ULDURICO PINTO - Encaminhamento da
votação.

JORGE HAGE (Pelaordem) - Registro do
voto que proferiria na votação anterior.

PRESIDENTE - Parecer do Relator con
trárioà matéria em votação.

JOSÉ LOURENÇO (PFL), ADEMIR AN
DRADE (PSB), HAROLDO UMA (PC do B),
ROBERTO FREIRE (PCB), PAULO DELGA
DO (PT), JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC), MÁ
RIO COVAS (PMDB), AMARAL NETTO (PDS)
- (Pela ordem) - Declaração de voto das
respectivasbancadas. '

(Procede-se à votação.) .
OSCAR CORRÊA (Pelaordem)- Extensão

da anistia aprovada com a votação do texto
anteriormenteaprovado.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Oscar Corrêa.

JESUS TAJRA (Pelaordem) - Retificação
do voto registrado no painel do sistema de
votação.

RICARDO IZAR, AMARAL NETTO(Pelaor
dem) - Omissão do voto dos oradores no
painel do sistema de votação.'

PRESIDENTE - Rejeição da Emenda rr
554. Votaçãode fusão de emendas aos arts.
6°e 7° '

LOUREMBERG NUNES ROCHA (Pela or
dem) - Registrodo voto à matéria em vota
ção anterior.

ADOLFO 0LÍVE\RA (PL), ADEMIR ANDRA
DE (PSB), JOSÊ'MARIA EYMAEL (PDC),RO
BERTO FREIRE (PCB), CÉSAR MAlA (PDT),
JOSE LOURENÇO (PFL), FARABUUNI JU
NIOR (PTB), PAULO DELGADO (PT), HAROL
D9 LIMA (PCdo B),AMARAL NETTO(PDS),
MARIO COVAS (PMDB) - (Pela ordem)
Declaraçãodo voto das respectivasbancadas.

(Procede-se à votação.)
JOÃO MENEZES (Pelaordem) - Protesto

contra a não-concessão da palavraao orador
para discutirfusão de emendas.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
João Menezes.

GERSON PERES (Pelaordem) - Registro
do voto não constante do painel de votação
eletrônico.

PRESIDENTE - Aprovação da fusão-de
emendas aos arts. 6° e 7° das Disposições
Constitucionais GeraisTransitórias. "

MAURO SAMPAIO (Pelaordem) - Regi~o

do voto não constante do painel de votaçao
eletrônico. .

PRESIDENTE - Votaçãodas Emendas rr's
693 e 1.427, fundidas.

MOEMA SÃOTHIAGO - Encaminhamen
to da votação.

Lufs ROBERTO PONTE (Pela ordem) 
Registrodo voto à matéria em vo~ação a~t~-

rior. .
PRESIDENTE - Parecer do Relator con

trárioà matéria em votação.
JOSÉ LOURENÇO (PFL), HAROLDO UMA

(PC do B), GASTONE RIGHI (PTB), ADEMIR
ANDRADE (PSB), LYSÂNEAS MACIEL (PDT),
ROBERTO FREIRE (PCB), PAULO DELGA·
DO (PT), AMARAL NETTO (PDS)- (Pelaor
dem) - Declaração de voto das respectivas
bancadas.

RICARDO IZAR (Pela ordem) - Esclare-
cimento sobre o parecer do Relator. ;

MÁRIo COVAS (Pelaordem) - Declaração
de voto da bancada do PMDB.
, (Procede-se à votação.)

PRESIDENTE-Rejeiçãodas Emendas rrs
693 e 1.427, fundidas. '

JOÃO AGRIPINO (Pela ordem) .s: Retifica:'
ção do voto registrado no painel de votação
~etrônico. . ,

PRESIDENTE - Votação de fusão de
emendas ao art. 6°das Disposições Constituo
cionais Geraise Transitórias. .

PRESIDENTE - Parecer do Relator favorá
velà matéria em votação.

NELSON JOBIM (PMDB), ADEMIR AN
DRADE (PSB), PAES LANDIM (PFL), HAROL
DO UMA (PC do B), L<JlZ SALoMÃo (PDT),
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC), PAULO DEL
GADO (PT); AMARAL NETTO(PDS), ROBER
TO FREIRE (PCB), ELIAS MURAD (PTB)
(Pela ordem) - Declaração de voto das res
pectivasbancadas.

(Procede-se à votação.)
PERCIVAL MUNIZ (Pela ordem) - Suges

tão para realizações de sessões matutina e
vespertinano dia16 com suspensão da sessão
do dia 17.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Depen
dência de acordo para votação dos arts. 13
e 14.

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Convo
cação dos Deputados para sessão destinada
a homenagear a memória do ex-Deputado Fe
deral Paulo Fonteles.

PRESIDENTE - Aguardo, pela Presidên
cia, da apresentação de novas fusões de
emendas. Votação, na presente sessão, das
já oferecidas.Aprovação de fusão de emendas
ao art. 6·

GASTONE RIGHI, ALÉRCIO DIAS (Pelaor
dem) - Omissão dos votos dos oradores no
painel do sistema de votação.

JOÃO MENEZES (Pela ordem) - Decla
ração de voto.
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MANSUETO DELAVOR, JALESFONTOU
RA, ÁTILA URA, VICfOR FACCIONI, FARABU
UNI JÚNIOR, JUAREZ ANTUNES, SÉRGIO
SPADA (Pela ordem) - Omissão dos votos
dos oradores no paineldo sistema de votação.

PRESIDENTE - Retirada, pelo Constituinte
EIVin Bonkoski, da Emenda rr 1.039.

izuo SOUZA (Pelaordem) - Retirada da
Emenda n° 745.

PRESIDENTE - Votação de fusão de
emendas ao art. 8° das Disposições Gerais
e Transitórias.

PRESIDENTE - Parecer do Relator favorá
velà matéria em votação.

AMARAL NETTO(PDS), INOCÊNCIO OU
VElRA (PFL), ROBERTO FREIRE (PCB), ADE
MIR ANDRADE (PSB), HAROLDO UMA (PC
do B), VIVALDO BARBOSA (PDT) - (Pela

ordem) - Declaraçãode votodas respectivas
bancadas.

VIRGILDÁSIO DE SENNA (Pela ordem) 
Prevalência do texto original sobre o texto
base.

PRESIDENTE - Resposta ao Constituinte
Vrrgildásio de Senna.

PAULO DELGADO (PT), NELSON JOBIM
(PMDB), JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC) - (pe
la ordem) - Declaração de voto das respec
tivasbancadas.

(Proc;ede-se à votação.)

PRESIDENTE - Convocação de sessões
da Câmara dos Deputados e da Assembléia
Nacional Constituinte para o dia 16, às 9h
e 14h30mln, respectivamente. Comunicação
de realização de sessão do Senado Federal
no dia 16, às 10h. Aprovação da fusão de
emendas ao art. 8°.

IVO VANDERLlNDE, CÁSSIO CUNHA UMA,
ROSEDE FREITAS (Pelaordem) - Registro
dos votos que profeririam na votação anterior.

ENOC VIEIRA (Pela ordem) - Retificação
do voto proferidona votação anterior.

JOAQUIM SUCENA, RODRIGUES PALMA
(Pelaordem) - Registrodos votos que profe
ririam na votação anterior.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem)
Omissão do votodo orador no paineldo siste
ma de votação.

VI- EncelTamento

2 - MESA (Relaçõesdos membros)

3 - LíDERES E VICE-LíDERES DE
PARTIDOS (Relaçãodos membros)

4 - COMISSÃO DE SISTEMATIZA·
ÇÃO (Relaçãodos membros)

Ata da 288· Sessão, em 15 de junho de 1988
Presidência dos Srs: Ulysses Guimarães, Presidente; ,MauroBenevides,

Primeiro-Vice-Presidente,"'-Jorge Arbage, Segundo-Vice-Presidente.

ÀS 14:30HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Abigail Feitosa-PSB; Acival Gomes-PMDB;
AdautoPereira- PDS;AdemirAndrade- PSB;
Adhemar de Barros Filho- PDT; Adolfo Oliveira
- PL; Adroaldo Streck - PDT; Adylson Motta
- PDS; Aécio de Borba - PDS; Aécio Neves
- PMDB; Affonso Camargo - PTB; Afif Domin-
gos - PL; Agassiz Almeida - PMDB; Agripino
de Oliveira Lima- PFL; Airton Cordeiro- PFL;
Airton Sandoval- PMDB; Alarico Abib- PMDB;
Albano Franco - PMDB; Albérico Cordeiro 
PFL; Albérico Filho - PMDB; Alceni Guerra 
PFL; Aldo Arantes - PC do B; Alércio bias 
PFL; Alexandre Costa - PFL; Alexandre Puzyna
- PMDB; Alfredo Campos - PMDB; Almir Ga
briel - PMDB; Aloisio Vasconcelos - PMDB;
Aloysio Chaves- PFL; Aloysio Teixeira - PMDB;
Aluizio Bezerra - PMDB; Aluízio Campos 
PMDB; Álvaro Pacheco - PFL; Alysson Paulinelli
- PFL; AmaralNetto- PDS;AmauryMüller 
PDT; Amilcar Moreira - PMDB; Ângelo Maga
lhães- PFL; AnnaMaria Rattes- PMDB; Annibal
Barcellos - PFL; Antero de Barros - PMDB;
Antônio Britto- PMDB; AntônioCarlos Franco
- PMDB; Antôniocarlos KonderReis- PDS;An
tôniode Jesus - PMDB; AntonioFerreira- PFL;
Antonio Gaspar - PMDB; Antonio Perosa 
PMDB; AntonioSalimCuriati - PDS; AntonioUe
no - PFL; Amaldo Faria de Sá - PTB; Amaldo
Martins - PMDB; Amaldo Prieto- PFL; Arnold
Fioravante - PDS; Arolde de Oliveira - PFL;
Artenir Wemer- PDS;Artur da Távola- PMDB;
AsdrubalBentes - PMDB; AssisCanuto - PFL;
Átila Lira- PFL;AugustoCarvalbo - PCB; Áureo

Mello - PMDB; Basílio Villani - PMDB; Bene-'
dieto Monteiro - PTB; Benedita da Silva- PT;
BenitoGama - PFL; Bernardo Cabral- PMDB;
Beth Azize - PSB; Bezerra de Melo - PMDB;
BocayuvaCunha - PDT; Bonifácio de Andrada
- PDS;Bosco França - PMDB; Brandão Mon
teiro - PDT; Caio Pompeu - PMDB; Cardoso
Alves - PMDB; Carlos Alberto - PTB; Carlos
Alberto Caó - PDT; CarlosBenevides- PMDB;
Carlos Cardinal- PDT; Carlos Chiarelli - PFL;
CarlosCottél'- ; CarlosDe'Carli - PMDB; Car
los Mosconi - ; Carlos Sant'Anna - PMDB;
Carlos Vmagre - PMDB; Carlos Virgílio - PDS;
CarrelBenevides- PTB; Cássio Cunha Lima
PMDB; Célio de Castro - ; Celso Dourado 
PMDB; César Cals Neto - PDS; César Maia
PDT; Chagas Duarte - PFL; Chagas Neto 
PMDB; Chagas Rodrigues- PMDB; Chico Hum
berto .,- PDT; Christôvam Chiaradia- PFL; Cid
Carvalho - PMDB; ,Cid Sabóia de Carvalho 
PMDB; CláudioÁvila - PFL; Oeonâncio Fonseca
- PFL; Costa Ferreira - PFL; CristinaTavares
- ; Cunha Bueno - PDS; Dálton Canabrava
- PMDB; Darcy Deitos - PMDB; Darcy Pozza
- PDS;Daso Coimbra- PMDB; Davi Alves Silva
-PDS; DelBoscoAmaral-PMDB; Delfim Netto
- PDS; Délio Braz - PMDB; Denisar Ameiro
- PMDB; Dionisio Dal Prá- PFL; Dionísio Hage
- PFL;DirceTutu Quadros - PTB; DirceuCar-
neiro - PMDB; Divaldo Suruagy - PFL; Djenal
Gonçalves- PMDB; DomingosJuvenil-PMDB;
Domingos Leonelli - PMDB; Doreto Campanari
- PMDB; Edésio Frias - PDT; Edison Lobão
- PFL; EdivaldoHolanda - PL; EdivaldoMotta
- PMDB; Edme Tavares-PFL; EdmilsonValen-
tim - PC do B; Eduardo Bonfim - PC do B;

Eduardo Jorge - PT;Eduardo Moreira - PMDB;
Elias Murad - PTB; Eliel Rodrigues - PMDB;
EliézerMoreira - PFL; Enoc Vieira~PFL; Eraldo
Tinoco - PFL; Eraldo Trindade - PFL; Erico
Pegoraro - PFL; ErvinBonkoski- ; Etevaldo
Nogueira- PFL; EuclidesScalco- PMDB; Euni
ce Michiles - PFL; Evaldo Gonçalves - PFL;
ExpeditoMachado- PMDB; ÉzioFerreira- PFL;
Fábio Feldmarm - PMDB; Fábio Raunheitti 
PTB; Farabulini Júnior - PTB; Fausto Fernandes
- PMDB; Fausto Rocha - PFL; Felipe Mendes
- PDS; Feres Nader - PTB; Fernando Cunha
-PMDB; Fernando Gasparian-PMDB; Fernan-
do Gomes-PMDB; Fernando HenriqueCardoso
-PMDB; Fernando Lyra- ;Fernando Santana
- PCB; Fernando Velasco- PMDB; Firmo de
Castro - PMDB; Flavio Palmier da Veiga 
PMDB; Aávio Rocha - PL; Aorestan Fernandes
- PT; Aoriceno Paixão- PDT; França Teixeira
- PMDB; FranciscoAmaral- PMDB; Francisco
Benjamim- PFL;Francisco Carneiro- PMDB;
Francisco Diógenes- PDS;Francisco Dornelles
- PFL; Francisco Küster - PMDB; Francisco
Pinto- PMDB; Francisco Rollemberg - PMDB;
Francisco Rossi - PTB; Francisco Sales 
PMDB; Furtado Leite - PFL; Gabriel Guerreiro
- PMDB; Gandi Jamil - PFL; Gastone Righi
- PTB; Genebaldo Correia - PMDB; Genésio
Bernardino - PMDB; Geovah Amarante 
PMDB; GeovaniBorges - PFL; GeraldoAlckmin
Filho- PMDB; Geraldo Bulhões - PMDB; Ge
raldo Campos - PMDB; Geraldo Fleming 
PMDB; Geraldo Melo - PMDB; Gerson Camata
- PMDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gerson
Peres - PDS;GidelDantas - PMDB; GilCésar
- PMDB; GilsonMachado- PFL; Gonzaga Pa-
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triota- PMDB; GuilhermePalmeira- PFL; Gu
mercindo Milhomem - PT;Gustavode Faria 
PMDB; HaroldoLima- PC do B;HaroldoSabóia
- PMDB; Hélio Costa - PMDB; Hélio Duque
Rosas-PMDB; HenriqueCórdova-PDS; Henrí
que Eduardo Alves - PMDB; Heráclito Fortes
- PMDB; HermesZaneti- PMDB; Hilário Braun
- PMDB; HomeroSantos - PFL; Humberto Lu-
cena - PMDB; Humberto Souto - PFL; Iberê
Ferreira- PFL; Ibsen Pinheiro- PMDB; Inocên
cio Oliveira - PFL; Irajá Rodrigues - PMDB;
Iram Saraiva - PMDB; Irapuan Costa Júnior 
PMDB; Irma Passoni - PT;IsmaelWanderley
PMDB; Itamar Franco - ; Ivo Cersósimo 
PMDB; IvoLech- PMDB; IvoMainardi - PMDB;
Ivo Vanderlinde - PMDB; Jacy Scanagatta 
PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Cameiro- PFL; Jalles
Fontoura - PFL; Jamil Haddad - PSB;Jarbas
Passarinho- PDS; Jayme Paliarin - PTB; Jayme
Santana - PFL; Jesualdo Cavalcanti - PFL; Je
sus Tajra - PFL; Joaci Góes - PMDB; João
Agripino - PMDB; João Alves - PFL; João Cal
mon - PMDB; João Castelo- PDS;João Cunha
- PMDB; João da Mata - PFL; João de Deus
Antunes- PTB;João Lobo- PFL; João Macha
do Rollemberg - PFL; João Menezes - PFL;
João Natal - PMDB; João Paulo - PT; João
Rezek - PMDB; Joaquim Bevilacqua - PTB;
Joaquim Francisco - PFL; Joaquim Sucena 
PMDB; Jofran Frejat - PFL; Jonas Pinheiro
PFL; JonivalLucas- PFL; Jorge Arbage- PDS;
Jorge Bornhausen - PFL; Jorge Hage- PMDB;
Jorge Medauar - PMDB; Jorge Uequed 
PMDB; Jorge Vianna - PMDB; José Agripino 
PFL; José Camargo- PFL; José CarlosCoutinho
- PL; José CarlosGrecco - PMDB; José Carlos
Martinez - PMDB; José Carlos Sabóia - PSB;
José Carlos Vasconcelos - PMDB; José Costa
- ; José da Conceição - PMDB; José Dutra
- PMDB; José Egreja- PTB; José Elias- PTB;
José Femandes - PDT; José Fogaça - PMDB;
José Freire- PMDB; José Genoíno- PT;José
Geraldo - PMDB; José Guedes - PMDB; José
Ignácio Ferreira - PMDB; José Jorge - PFL;
José Lins - PFL; José Lourenço - PFL; José
Luiz de Sá - PL; José Luiz Maia- PDS;José
Maranhão- PMDB; José MariaEymael- PDC;
José Maurício - PDT; José Melo- PMDB; José
Mendonça Bezerra - PFL; José Moura - PFL;
José Paulo Bisol- PMDB; José Queiroz- PFL;
José Richa - PMDB; José Santana de Vascon
cellos- PFL; José Serra - PMDB; José Tavares
- PMDB; José Teixeira - PFL; José Thomaz
Nonô - PFL; José Tinoco - PFL; José Ulísses
de Oliveira - PMDB; José Viana - PMDB; Jova
nniMasini - PMDB; Juarez Antunes-PDT;Júlio
Campos- PFL; Júlio Costamilan- PMDB; Juta
hyMagalhães- PMDB; Koyulha - PMDB; Lael
Varella - PFL; Lavoisier Maia- PDS;Lélio Souza
-PMDB; LeopoldoBessone - PMDB; Leopoldo
Peres - PMDB; LeurLomanto- PFL; Levy Dias
- PFL; Lezio Sathler - PMDB; Lídice da Mata
- PCdo B;Louremberg Nunes Rocha- PMDB;
Lourival Baptista - PFL; Lúcia Braga - PFL;
Lúcia Vãnia - PMDB; Lúcio Alcântara - PFL;
Luís Eduardo - PFL; Luís Roberto Ponte 
PMDB; Luiz Alberto Rodrigues- PMDB; Luiz Frei
re - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio
Lula da Silva- PT; Luiz Marques - PFL; Luiz
Salomão - PDT; Luiz Soyer- PMDB; Luiz Viana
- PMDB; LysâneasMaciel-PDT; Maguito Vilela

- PMDB; Maluly Neto - PFL; Manoel Castro
- PFL; ManoelMoreira - PMDB; ManoelRibeiro
- PMDB; Mansueto de Lavor- PMDB; Manuel
Viana-PMDB;MárciaKubitschek-PMDB; Már
cio Braga - PMDB; Márcio Lacerda - PMDB;
MarcoMaciel-PFL; MarcondesGadelha- PFL;
MarcosLima-PMDB; MarcosQueiroz-PMDB;
Maria de Lourdes Abadia- PFL; Maria Lúcia
PMDB; Mário Assad - PFL; Mário Covas 
PMDB; Mário de Oliveira - PMDB; MarlucePinto
- PTB; Matheus Iensen - PMDB; Mattos Leão
- PMDB; Maurício Campos- PFL; Maurício Cor-
rea - PDT; Maurício Fruet - PMDB; Maurício
Nasser- PMDB; Maurício Pádua - PMDB; Mau
rilio Ferreira Lima - PMDB; Mauro Benevides
- PMDB; MauroBorges - PDC; MauroCampos
- ; Mauro Miranda - PMDB; Mauro Sampaio
- PMDB; MaxRosenmann- PMDB; Meira Filho
- PMDB; Melo Freire - PMDB; Mello Reis -:-
PDS; Mendes Botelho - PTB; Mendes Canale
- PMDB; MendesRibeiro - PMDB; MessiasGóís
- PFL; Messias Soares - PTR; Michel Temer
- PMDB; Milton Barbosa - PMDB; Milton Lima
- PMDB; Milton Reis- PMDB; Miraldo Gomes
- PMDB; Miro Teixeira - PMDB; Moema São
Thiago- PDT; Mozarildo Cavalcanti - PFL; Mus
sa Demes - PFL; Myrian Portella - PDS;Nabor
Júnior - PMDB; Naphtali Alves de Souza ~
PMDB; Narciso Mendes - PDS; Nelson Aguiar
-PDT; NelsonCameiro- PMDB; NelsonJobim
- PMDB; Nelson Sabrá - PFL; Nelson Seixas
- PDT; Nelson Wedekin- PMDB; Nelton Frie-
drich - PMDB; Ney Maranhão - PMB; Nilso
Sguarezi- PMDB; Nilson Gibson- PMDB; Nion
A1bemaz - PMDB; Noel de Carvalho - PDT;
Nyder Barbosa - PMDB; Octávio Elísio - ;
OdacirSoares - PFL; Olívio Dutra- PT;Onofre
Corrêa- PMDB; OrlandoBezerra- PFL; Orlan
do Pacheco - PFL; Oscar Corrêa- PFL; Osmar
Leitão- PFL; Osmir Lima- PMDB; Osmundo
Rebouças - PMDB; Osvaldo8ender-PDS;Os
valdoCoelho- PFL; OsvaldoMacedo- PMDB;
Osvaldo Sobrinho - PTB; OswaldoAlmeida
PL; Ottomar Pinto - PTB; Paes de Andrade 
PMDB; Paes Landim - PFL; Paulo Delgado 
PT;Paulo Macarini - PMDB; Paulo Marques 
PFL; Paulo Mincarone - PMDB; Paulo Paim 
PT; Paulo Pimentel - PFL; Paulo Ramos 
PMDB; Paulo Roberto - PMDB; Paulo Roberto
Cunha-PDC; PauloSilva- PMDB; PauloZarzur
- PMDB; Pedro Canedo - PFL; Pedro Ceolin
-PFL; Percival Muniz""':PMDB; Pimentada Veiga
- ; Plínio ArrudaSampaio - PT;Plínio Martins
- PMDB; Pompeu de Sousa - PMDB; Rachid
Saldanha Derzi - PMDB; Raimundo Lira 
PMDB; RaimundoRezende-PMDB; RaquelCân
dido - PFL; RaquelCapiberibe- PSB;RaulBe
lém - PMDB; Renan Calheiros- PMDB; Renato
Bernardi - PMDB; Renato Johnsson - PMOO;
Renato Vianna- PMDB; Ricardo Fiuza - PFL;
Ricardo Izar- PFL; Rita Camata - PMDB; Rp
berto Augusto - PTB; Roberto Balestra - PDC;
Roberto Brant - ; Roberto Campos - PDS;
Roberto D'Ávila - PDT; Roberto Freire - PCB;
RobertoRollemberg- PMDB; RobertoTorres
PTB; RobertoVItal - PMDB; Robson Marinho
PMDB; RodriguesPalma- PTB; RonaldoAragão
- PMDB; Ronaldo Carvalho- PMDB; Ronaldo
Cezar Coelho - PMDB; Ronan Tito - PMDB;
RonaroCorrêa- PFL; RosaPrata- PMDB; Rose
de Freitas - PMDB: Rospide Netto - PMDB;

Rubem Branquinho- PMDB; Rubem Medina
PFL; Ruberval Pilotto - PDS; Ruy Bacelar 
PMDB; Ruy Nedel - PMDB; Sadie Hauache 
PFL; Salatiel Carvalho- PFL; Samir Achôa 
PMDB; Sandra Cavalcanti - PFL; SantinhoFurta
do - PMDB; Samey Filho- PFL; Saulo Queiroz
- PFL; Sérgio Brito - PFL; Sérgio Spada 
PMDB; SérgioWerneck- PMDB; Severo Gomes
- PMDB; Sigmaringa Seixas - PMDB; Sílvio
Abreu- PMDB; Simão Sessim - PFL; Siqueira
Campos - PDC;Sólon Borges dos Reis- PTB;
Sotero Cunha - PDC; StélioDias- PFL; Tadeu
França - ; Telmo Kirst- PDS;Teotônio Vilflla
Filho- PMDB; Theodoro Mendes- PMDB; Tito
Costa- PMDB; UbiratanAguiar- PMDB; Ubira
tan Spinelli- POS;Uldurico Pinto- PMDB; Ulys
ses Guimarães- PMDB; Valmir Campelo- PFL;
Valter Pereira - PMDB; Vasco Alves - PMDB;
Vicente Bogo - PMDB; Victor Faccioni - PUS;
Trovão - PFL; VIlson Souza - PMDB; Vingt

Rosado - PMDB; Vmicius Cansanção - PFL;
Virgildásio de Senna - PMDB; Virgílio Galassi
- PDS;VIrgílio Guimarães - PT;VirgJ1io Távora
- PDS; Vitor Buaiz - PT; VIValdo Barbosa -
PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wagner Lago 
PMDB; Waldec Omélas - PFL; Waldyr Pugliesi
- PMDB; Walmorde Luca- PMDB; WilmaMaia
-PDS; WilsonCampos- PMDB; WilsonMartins
- PMDB; Ziza Valadares -

1-ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A

lista de presença registra o comparecimento de
405 Senhores Constituintes.

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

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

sessão anterior.

11-LEITORA DE ATA
O SR. MÁRIo MAIA, 2°-Secretário, procede

à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage)- Pas
sa-se à leitu~a do expediente.

O SR. MARCELO CORDEIRO, lo-Secretá
rio,procede' à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

COMUNICAÇÕES
Do Sr. José da Conceição, nos seguintes

tennos:

Brasília, 13 de junho de 1988

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD.Presidente da Câmara e da Constituinte
Cárnara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Apresentoa V. Ex" justificativa minha ausência

na reunião desta segunda-feira, 13 de junho de
1988.

O vôo da Transbrasíl com horário previstode
saída às 12:50 horas do AeroportoTancredo Ne
ves, Confins, em BeloHorizonte, somente foilibe
rado para decolagem às 16:05 horas; pelo que
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tomou-se impossível a minha presença em plená
rio no horário regimental.

Requeiro se digne V. Ex" determinar anotações
da presente justificativa.

Respeitosamente, pede deferimento, - José
da Conceição, Deputado Federal Constituirite.

Do Sr. Jorge Leite, nos seguintes tennos:

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1988
Exrn- Sr,
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte
Palácio do Congresso
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Por motivos de saúde, comunico a V. Ex" a

impossibilidade de comparecer às sessões da As
sembléia Nacional Constituinte,durante a presen
te semana.

Oportunamente, enviarei a V. Ex" o atestado
médico, atendendo às normas da Casa.

Atenciosamente, - Jorge Leite, Deputado
Federal Constituinte.

Do Sr.lramSaraiva, nos seguintes termos:

Brasília, 14 de junho de 1988
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte

Senhor Presidente,
Em virtude da minha ausência das sessões da

Assembléia Constituinte entre 05 dias 6 a 13 do
corrente, esclareço a V. Ex" que por motivo de
força maior tivede permanecer em Goiânia,onde
minha esposa foi submetida a uma cirurgia, con
forme comprova atestado anexo.

Atenciosamente, - Senador Iram Saraiva.

Do Sr. Airton Cordeiro, nos seguintes ter
mos:

Brasília, 14 de junho de 1988
Of. Gab.: 24/88

Assunto: Informação (Faz)
Exmv Sr,
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Com o presente, informo a Vossa Excelência

que estive ausente de Brasília no período com
preendido entre 4 a 9 de junho do corrente ano,
por motivo de saúde, conforme comprova o ates
tado médico que acompanha o presente.

Sem outro assunto, apresento as minhas
Cordiais saudações, - Airton Cordeiro, De

putado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Nos
termos do art. 39 do Regimento Intemo, não há
quorum em plenário para votação, em primeiro
turno, do Atodas Disposições Constitucionais Ge
rais e Transitórias. Nessas condições, a Presidên
cia, com arrimo no § 2° do mesmo artigo, vai
conceder a palavra aos Constituintes que dela
queiram uso fazer, até o momento em que se
confirmar a presença em plenário do quorum
necessário para a votação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adyl
sonMotta.

O SR. ADYLSON MOlTA (PDS- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Constituintes, serei breve. Quero apenas registrar
minha satisfação pelo que ocorreu na sessão de
hoje da Câmara dos Deputados e, de certa forma,
também ontem no Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Todas as emendas que visavam
ao adiamento das eleições, ou seja, todas as tenta
tivas prorrogacionistas foram derrotadas, e defini
tivamente foram banidas do calendário eleitoral
medidas casuísticas que atenderiam a interesses
de grupos. Então, não apenas as eleições passa
ram efetivamente a ser consagradas no novo texto
constitucional, mas também foram regulamen
tadas pelo Congresso, através de projeto de lei
aprovado hoje na Câmara, com algumas emen
das de plenário. Fato inédito, o projeto foi apro
vado com quorum qualificado, na Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente isto é motivo de grande satisfa
ção, em primeiro lugar, porque afasta a possibi
lidade da não-realização das eleições este ano
e, em segundo lugar, porque vi coroada de êxito
uma tentativa que fiz,juntamente com dois cole
gas, pois o projeto que foi aprovado hoje, embora
dele não se tenha dado a devida divulgação, nada
mais é do que o fruto de uma fusão de três proje
tos que visavam exatamente a estabelecer o deba
te e a antecipar a regulamentação das eleições,
para evitar que se viesse a dizer que não daria
tempo para sua realizaçãopor falta de regulamen
tação, embora o próprio Tribunal Superior Elei
toral tenha poderes para isso. Esse projeto apro
vado teve corno origem projetos do Deputado
Asdrubal Bentes, do orador que ocupa esta tribu
na e de um Deputado do PFL. Creio que foi uma
contribuição que demos à democracia brasileira
e que devolveu a tranqüilidade à classe política
do nosso PaÍS.

Sr. Presidente, desejo que esta Casa se cons
cientize de que temos agora de trabalhar para
terminar o novo texto constitucional; através de
entendimentos, com frequência a este plenário,
mesmo que tenhamos de sacrificar alguns fins
de semana. Isso é importantíssimo para que pos
samos concluir nossos trabalhos, o mais rapida
mente possível e depois participar do processo
eleitoral,uma vez que todos ternos compromissos
com as nossas bases, que nos remeteram a Bra
sília para este duplo trabalho de Constituinte e
Deputado Federal.

Era apenas o registro que desejava fazer no
início desta sessão.

O SR. PAClLO PAIM (PT- RS.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de insistir
em pedido que fiz hoje pela manhã à Mesa da
Câmara dos Deputados. Dirijo-me a V. Ex", que
preside esta sessão da Assembléia Nacional
Constituinte, porque não podemos deixar de ver
o que está acontecendo no corredor: quatro com
panheiros, cegos, estão em greve de fome. E este
Congresso tem que se manifestar sobre a ques
tão. O apelo que faço «v. Ex" é para que solicite
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te que interceda junto ao Prefeito de São Paulo,
para que S. Ex" permita que os cegos possam
trabalhar naquela cidade, não use a cavalaria na
repressão a suas manifestações - corno diz o
documento que tenho em mãos -, não os colo
que em hospitais, onde foram espancados. A1gu-

ma coisa tem que ser feita. Pensei em fazer um
abaixo-assinado, mas acho que não é preciso.
Chego a outorgar-me o direito de dizer que é
vontade de todos 05 Constituintes que seja torna
da alguma medida para resolver o problema. Não
dá para passar pelo corredor e não ver 05 quatro
companheiros cegos em greve de fome. Queira
Deus que o Prefeito de São Paulo nunca fique
cego, para ver o que é bom para a tosse ...

Que alguma coisa seja feita para que esses
quatro companheiros vejam atendida sua reivindi
cação de poderem trabalhar em São Paulo, cujo
Prefeito, infelizmente,daqui a quinze dias lançará
sua candidatura à Presidência da República.Peço
que o manifesto subscrito por Teresa Mariano
dos Santos, Jordeci Silvade Oliveira, José Afonso
Victore Osvaldo Valentimda Silva seja transcrito
nos Anais da Casa e que o pedido seja encami
nhado ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte.

Sr. Presidente, gostaria de lembrar aos Consti
tuintes que na sessão de hoje da Assembléia Na
cional Constituinte será votado o dispositivo refe
rente à anistia aos servidores públicos e trabalha
dores em estatais. Tenho em mãos documento,
que todos já estão recebendo, em que mais de
trezentas entidades, representando cinco milhões
de trabalhadores de todo o País apeJam, não para
que sejam repostos os salários desses servidores,
mas tão-somente que sejam reintegrados ao ser
viço. Também esse documento aponta para o
direito ao trabalho. Apelo para que a emenda da
anistia, de que são signatários os Constituintes
HélioDuque, Carlos Cardinal e João Paulo Pires,
seja aprovada por este Plenário, pois na verdade
ela visa somente a que os servidores públicos
e os trabalhadores em estatais possam retomar
às suas atividades.

Ao concluir, lembro ainda aos Parlamentares
que na manhã da próxima quinta-feira será vota
do, em sessão do Congresso Nacional, conforme
entendimento mantido ontem com seu Presiden
te, Senador Humberto Lucena, o decreto-lei que
"congelou" a URP, tirando dos trabalhadores mais
de 80% de seus salários, se computarmos a esca
lada da inflação.

Sr. Presidente,peço que V. Ex" encaminhe, se
possível neste momento, à sua Assessoria a ques
tão relativa aos quatro companheiros cegos que
estão no corredor, pois se trata de respeito aos
direitos humanos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Mesa vai examinar o pedido de V. Ex"

Documentos a que se refere o orador:

GREVE DE FOME

Teresa Mariano dos Santos, solteira, entra em
greve de fome hoje (14-6-88), a partir das 9h,
no Congresso Nacional, depois de esgotar diver
sas formas de manifestações. Teresa reivindica,
em nome dos deficientes visuais e físicos vende
dores ambulantes de São Paulo, o direito ao tra
balho.

Os deficientes físicossempre tiveram garantido
o direito de trabalhar como vendedores ambu
lantes em vias públicas de São Paulo, até que
o prefeito, Sr. Jânio Quadros, lhes negou esse
direito, expulsando-os para locais absolutamente
inadequados para o trabalhõ de venda em bancas., _
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As manifestações públicas promovidas pelos defi
cientes foram violentamente reprimidas pela Polí
cia Metropolina de São Paulo e pela PolíciaMilitar.
Lei aprovada por unanimidade dos vereadores
da Câmara Municipal de São Paulo regulamen
tando o direito deles foi vetada pelo prefeito.

Teresa Mariano dos Santos tem três filhos he
moffiicos,hoje sem condições de tratamento ade
quado em virtude da condição sócio-econômica
em que se encontra. Agreve de fome é por tempo
indeterminado e, caso seu estado se tome crítico,
os outros companheiros de Teresa que estão em
Brasília- Jordeci Silva de Oliveira,José Afonso
Victor e Osvaldo Valentim da Silva - também
entrarão em greve de fome.

Os deficientes fisicos vendedores ambulantes
de São Paulo reivindicam o direito de trabalhar
nos pontos fixos onde sempre trabalharam, ou
que os remanejamentos sejam para locais equiva
lentes na mesma região da cidade. Apelam ainda
aos Senhores Constituintes, à Imprensa e à Popu
lação o apoio a sua reivindicação.

"Pior cego é o que não quer ver"

Os abaixo assinados, Teresa Mariano dos San
tos, Jordeci Silva de Oliveira, José Afonso Victor
e Osvaldo Valentim da Silvavêm, por meio desta,
denunciar os seguintes fatos, agressões e inci
dentes:

1. Nós, deficientes visuais, vendedores ambu
lantes de São Paulo, estamos impedidos de exer
cermos nossas atividades profissionais desde que
o Prefeito, Sr. Jânio Quadros, revogou o decreto
que regulamentava a Lei n° 5.440/57, que con
cede aos deficientes físicos o direito de trabalha
rem em bancas localizadas em vias públicas.

2. Depois de trabalhar durante muitos anos
na área central da cidade com direito a um ponto
fixo, fomos agora expulsos para os tais "bolsões
de mercância popular", locais absolutamente in
viáveis para nosso trabalho, pelo fato de ali não
haver movimento de pedestres.

3. Por se tratar de um ato arbitrário, cuja con
seqüência inevitável é nos condenar à fome, à
miséria e à marginalização social, tentamos sensi
bilizaro Sr. PrefeitoJânio Quadros e a população
através de uma manifestação pacífica, realizada
em 18/5/88, em São Paulo, na qual fomos violen
tamente reprimidos pela PolíciaMilitar e pela Polí
cia Metropolitana.

4. Fomos agredidos com extrema violência
pela Cavalaria e por cacetetes, fato comprovado
por vários órgãos de imprensa. Em decorrência
dessas agressões, vários deficientes sofreram le
sões corporais, encontrando-se muitos deles sem
assistência médica.

5. Estamos, todos nós, enfrentando o proble
ma de iminentes despejos, em virtude de nossa
impossibilidade de pagar os aluguéis, bem como
prestações da COHAB, contas de água e luz,esco
la dos filhos, etc.

6. Tudo que queremos é o direito de trabalhar
nos nossos pontos de origem, o que vem sendo
negado pelo prefeito, que assim contraria a Decla
ração Universaldos Direitosdo Homem, os princí
pios constitucionais que asseguram o direito ao
trabalho, e afronta os mais elementares princípios
de justiça. social e respeito ao cidadão.

7. Denunciamos esta situação absurda ao
Cardeal D. Paulo Evaristo Ams, à Câmara de Ve
readores e à Assembléia Legislativade São Paulo,
à Anistia Internacional, à Cruz Vermelha, Repre
sentações Diplomáticas, à ONU; e agora, dirigi
mo-nos aos Senhores Constituintes.

8. Tendo em vista o exposto, apelamos aos
Senhores Constituintes, à imprensa e à população
a vossa solidariedade no sentido de que seja san
cionada lei aprovada por unanimidade da Câmara
dos Vereadores e vetada pelo prefeito. Esta lei
autoriza eventuais remanejamentos de bancas de
microcomerciantes, desde que seja obedecida a
equivalência entre os pontos, na mesma região.

Brasília(DF), em 7 de junho de 1988 - Teresa
Mariano dos Santos; Jordeci Silva de Oliveira; Jo
sé Afonso Victor; Osvaldo Valentim da Silva.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Osvaldo
Bender.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"'"
e Srs Constituintes, por várias vezes ocupei esta
tribuna para me referir à necessidade de adoção
de medidas de emergência favoráveis aos produ
tores rurais, principalmente os pequenos e mé
dios do Rio Grande do Sul, em conseqüência
da grande estiagem ocorrida este ano naquele
Estado.

Peço a transcitção, nos Anais, de artigo publi
cado no Diário do Comércio de São Paulo, refe
rente à estatística realizada pelo IBGE sobre a
grande quebra na safra do Rio Grande do Sul.

Quero congratular-me com o Ministroda Agri
cultura pelas declarações que fez a respeito da
situação difícil em que se encontram muitos pro
dutores rurais.

Anuncia S. Ex", para a solução do problema,
a adoção de-medidas coincidentes com uma tese
defendida por' nós, Por outros Parlamentares e
pelos sindicatos. Por várias vezes exposamos a
opinião de que todo e qualquer empréstimo para
custeio à lavoura ou para a compra de imple
mentos fosse sempre transformado em valores
físicos.

Os jornais de hoje anunciam que o Ministro
da Agricultura estuda com seriedade mudanças
na maneira de calcular os juros agrícolas, e pensa
em efetuar a transformação dos débitos dos agri
cultores em valores físicos, pois, em sã consciên
cia, nenhum produtor rural pode pagar os em
préstimos que tomam acrescidos da correção
monetária, que cresce não apenas enquanto dor
mimos, mas também nos feriados, aos domingos
e enquanto trabalhamos. Se o produtor rural le-
.vantar um empréstimo para custeio de sua lavou
ra no valor de 50 sacas de determinado produto,
se ele .quiser plantar soja, evidentemente o em
préstimo será transformado em valores corres
pondentes a 50 sacas de soja e o produtor ficará
devendo o valor equivalente à quantidade do pro
duto quando da tomada do empréstimo. desta
forma, o Poder Público não vai perder seus recur
sos e vamos tranqüilizar os nossos produtores
rurais, que poderão trabalhar sabendo que na ho- I

ra do vencimento de suas dívidas- porque todos
querem saldar seus compromissos - terão con
dições de liquidar seus débitos junto aos bancos.

Era o que tinha a dizer,Sr. Presidente.

l1atéria a que se refere o orador:

ÍRIS ANUNCIA MUDANÇA
NO JURO AGRÍCOLA

O Governo vem estudando a possibilidade de
utilizar uma nova sistemática na cobrança dos
encargos financeiros do setor rural. O ministro
da Agricultura, Íris Rezende, disse ontem que a
idéia em estudo é a de utilizar um sistema de
pagamento com equivalência em produtos agrí
colas, em que as dividas com o banco seriam
pagas com um equivalente em mercadorias.

O Ministérioda Agricultura está realizando uma
pesquisa para definir quais as regiões do País
e os setores da área agricola que estão em dificul
dades financeiras, com o objetivo de encontrar
uma solução definitiva para os problemas com
o crédito rural. Neste momento, o Governo vem
orientando os bancos para negociar as dividas
dos agricul~ores caso a caso. "Não se pode colo
car no mesmo nível os empréstimos feitos aos
produtores de batata com os feitos aos produtores
de laranja. Há, também, o caso dos produtos in
cluídos na políticade garantia de preços do Gover
no que não podem ter o mesmo tratamento dis
pensado aos demais produtos", argumentou o
ministro Íris Rezende.

Agropecuária

DADOS DO IBGEATESTAM
QUEBRADE SAFRANO RS

Diário do Comércio (SP) - 5 de maio de
1988

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou ontem, no Rio, documento do
Departamento de Agropecuária de sua Diretoria
de Pesquisas sobre a "estiagem no Rio Grande
do Sul, que provoca quebra da safra 87/88".

Dada a importância do Rio Grande do Sul na
produção agrícola brasileira, esta queda teve efei
to significativona estimativa de março para a pro
dução nacional, em relação a fevereiro,destacan
do-se: soja (-3,5%); milho (-4,4%); batata-inglesa
(-7,2%) e sorgo (-8,9%).

Essas outras informações fazem parte do Le
vantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA) e da pesquisa mensal de abate de animais
e produção.de leite.

Aestiagem ocorrida no RioGrande do Sul, des
de fins de novembro do ano passado e que, inicial
mente, estava localizada em algumas áreas do
Estado, alastrou-se rapidamente durante o mês
de março, implicando quebra significativada safra
1987/88. .

O impacto desse fenômeno climático adverso
foi objeto de investigação especial pelo IBGE,
constatando-se que os danos mais expressivos
incidiram-nas culturas de soja e milho, com per
das de 2 milhões de toneladas e de 9,8 milhões
respectivamente.

Foram afetados também o féijão (segunda sa
fra), com quebra de 12,3 milhões de toneladas
batata-inglesa (segunda safra), 29,7 milhões; ar
roz de sequeiro, 22,4 milhões; sorgo, 20,7 milhões
e tomate, 6,8 milhões de toneladas. Estão tam
bém sofrendo os efeitos de seca prolongada, em
bora com menos intensidade, os cultivosde cana
de açúcar e mandioca e as frutíferas:maçã, laranja
e uva, cujos prejuízos poderão ser melhor avalia-
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dos à medida em que avançarem as respectivas
colheitas.

Dada a importância do Rio Grande do Sul na
produção agrícola brasileira; esta queda teve efei
to significativo na estimativa de março, para a
produção nacional, em relação a fevereiro.

Estimativas de safra de grãos (cereais, legumi
nosas e oleaginosas), a partir dos resultados'do
LSPAde março, e levando-se em conta o ocorrido
no Rio Grande do Sul, apontam para uma safra
global que variará entre66,2 milhões de toneladas
e 67,2 milhões de toneladas dependendo das hi
póteses que se façam para as culturas de invemo,
basicamente em relação ao trigo, produtos sobre
os quais não se díspõe ainda de informação.

Cabe ressaltar, ainda, que tais estimativas, de
produção incorporam, no caso do Nordeste, ex
pectativa sem relação às safras que, no atual está
gio do calendário agrícola, correspondem, para
a maioria dos produtos,a intenção de plantio.

Os resultados do LSPApara março (Centro-Sul
e Rondônia), além das quedas já mencionadas
paraos produtos afetados pela estiagem, apresen
tam, em relação às estimativas de fevereiro, declí
nio nas estimativas de produção também para
os seguintes produtos: algodão herbáceo
(-2,66%); amendoim (-2,18%); cebola (-3,17%);
e mandioca (-2,41%).

SAFRA ANTERIOR

Em relação à safra anterior, as expectativas de
crescimento mais significativasverificam-se para:
algodão herbáceo ( +9,89% );feijão primeirà safra
(+24,76%); fumo (+11,31%) e soja (+7%). As
quedas mais significativas para amendoim pri
meira safra (-22,25%); cebola (-20,75%); mamo
na (-10,95%) e milho (-12,26%).

No que dizrespeito à produção animal, os cres
cimentos verificados no primeiro bimestre de
1983 no abate bovino e suíno é de 27,4% e 12,9%,
respectivamente, devem ser entendidos à luz da
situação anômala do abastecimento de cames
que caracterizou o início do ano passado. Da mes
ma forma, mas 'influindo de maneira inversa, o
mesmo pode ser dito em relação ao abate de
aves, cuja came constituía, à época, a principal
a1temativaprotéica para o.consumidor. Daí a que
da de 0,5% verificada nesse primeiro bimestre
de 1988, em relação a 1987.

No corrente exercício, os resultados de feve
reiro, em relação a janeiro, mostram um quadro
pouco favorável: leite (-10,4%); abate de suínos
(-10,0%) e de aves (-14,8%). Embora a perda
do poder aquisitivo da população seja flagrante,
que já poderia indicar uma tendência declinante
do consumo e da produção, os dados de fevereiro
devem-ser olhados com cuidado, em vista de
tratar-se de um mês atípico (mais curto, com festi
vidades etc) Em que o ritmo de atividade econô
mica se reduz normalmente. Por outro lado, o
resultado positivo verificado no abate de bovinos
( +4,8%) deve-se, principalmente, à intensifica
ção do abate de matrizes, o que pode estar refle
tindo o crescimento dos preços dos bovinos abai
xo da inflação. Assim, em fevereiro, o aumento
do abate de fêmeas (7,5%) foi superior ao de
machos (3,7%) em relação a janeiro de 1988.

No caso de ovos, ainda não se dispõe de infor
mações para 1988, uma vez que a coleta dos
dados é feita trimestralmente. Quanto aos produ
tos vegetais, as informações de março delineiam

um quadro mais definitivoda safra de verão para
o Centro-SuI, e permitem, com algumas hipóteses
sobre a safra nordestina e as culturas de invemo
fazer um exercício especulativo em relação ao
PIBdas lavouras, obtendo-se uma taxa de cresci
mento da ordem de 2,5% para 1988.

Tal resultado, considerando-se o excepcional
desempenho verificado em 1987 (14,01 %), se
efetivamente realizado, pode ser visto como uma
boa perfonnance para as lavouras no ano em
curso. Quanto à produção animal, as informações
até então disponinão facultam qualquer análise
prospectiva mais segura.

O SR.MARIoMAIA (PDT-AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
os jomais de ontem, terça-feira, dia 14 de junho,
estamparam em manchetes o discurso do Presi
dente da República diante de estagiários da Esco
la Superior de Guerra. Quase todas eram seme
lhantes à do Jornal de Brasília, que dizia:"Sar
ney dizque faltaverba para tudo em seu Governo".
O Presidente Sarney, discursando aos 150 esta
giários da Escola Superior de Guerra, compõe
um quadro sombrio da economia intema, admi
tindo quêo País está à beira da falência. Na sexta
feira anterior, S. Ex' tinha dito exatamente o con
trário atravês do programa "Conversa ao Pé do
Rádio".

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, o
PresidenteJosé Sameymais uma vez dá demons
tração de sua ambigüidade e manifesta o desco
nhecimento de causa com que trata os negócios
públicos e as questões que lhe são afetas. Nova
mente, não só deixa a todos nós perplexos, como
revela claramente a sua própria perplexidade ao
discursar aos estagiários da Escola Superior de
Guerra, contradizendo totalmente o que havia dito
na última "Conversa ao Pé do Rádio", sexta-feira
passada. Temos a sensação de que o Sr. Samey
não leva a sério suas palavras quando ditas através
do cargo que ocupa. Assim foi na ONU, ~iscur
sando pelo desarmamento, quando, por outro la
do, leva o Pais a se tomar um considerável expor
tador de armamento. Incompreensível essa postu
ra, pois causa apenas o ridículo e a desmora
lização, desta vez a nível mundial. Não basta o
caso do microcomputador; é preciso também
contradições dessa natureza.

Nos discursos aos estagiários da ESG e na
"Conversa ao Pé do Rádio" não foi diferente. Nu
ma oportunidade, sexta-feira, adota o triunfalismo
vazio, o otimismo irresponsável e fala em supera
ções de uma crise, assim chamada pelos pessí
mistas; noutro caso, tendo apenas o sábado e
O domingo entre os dois eventos, o Sr. Samey
dizque não existem recursos nem para o mínimo
indispensável.

literalmente, assim pronunciou o Sr. Samey
na sexta-feira:

"É preciso acabar com essa paranóia que
vivemos de algum tempo de só darmos notí
cias ruins, de só darmos notícias más, só
darmos notícias pessimistas. O nosso clima
intemo é um clima de crescimento, é um
Clima de entendimento, um c1ima.de reen
contro com a sua trajetória histórica. Averda

,de é que vivemos um tempo de tranqüilidade
e que estamos vencendo aquilo que os pessi-
mistas chamam "a crise". Estamos vencen
do e a vitória é de todos nós."

Já na segunda-feira, à ESG, o Presidente da
República disse:

"A verdade é que o Estado brasileiro che
gou a um ponto de exaustão em que ele
não tem recursos para gerir e atender às ne
cessidades mínimas que competem ao Esta
do nos setores de saúde, de educação e dos
demais serviços públicos, sem dispor de re·
curso nenhum para investimentos de grande
porte."

Daqui ficamos a imaginar o que vai na cabeça
do povo, que tipo de dúvidas existirão, pois nem
mesmo a maior autoridade do País sabe o que
fala. Reconheço que é extremamente difícil aos
governistas defenderem essas ambigüidades; por
isso não custa pedir ao Governo um pouco mais
de coerência ou, quem sabe, um pouco mais
de atenção do assessoramento que serve ao Presí
dente da República.

O SR. ASDRúBAL BENTES (PMDB - PA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Constituintes, que minhas primeiras pala
vras sejam de saudação a centenas de Vereadores
deste País que se encontram na Capital Federal
para um Congresso que visa a aprimorar os seus
conhecimentos e levar aos nossos distantes Muni
cípios o que aprenderão aqui para aplicar nas
Câmaras Legislativas Municipais. Em particular,
saúdo os Vereadores dos Municípios de Capa
nema e Primavera, do meu Estado, o Pará, que
se encontra nas galerias desta Casa honrando
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, no fim da se
mana passada, aproveitando a folga do sábado
e domingo, nós, que estamos acostumados a car
regar pedra nos momentos de folga, estivemos
em nossas bases, mais precisamente em Tucuruí,
na Transamazônica. Presenciamos ali o que esta
mos acostumados a ver: o fluxo migratório au
mentando cada vez mais e o Estado impotente
para contê-lo ou sequer ordená-lo.

A onda de agitação no campo está prestes a
aumentar. ATransamazônica- e no ano passado
o Presidente José Samey autorizou o Govemador
a anunciar que seria asfaltada - continua como
dantes, quase intransitável.

Parabenizo, neste momento, o Diretor do DNER
da região do Pará por seu esforço em manter
trafegável a Transamazônica na região paraense.
Essa estrada, no trecho pertencente a Goiás, en
contra-se intransitável. Os gêneros de primeira
necessidade produzidos pelo nosso pobre e hu
milde colono estão perecendo nas colônias por
que não têm como ser escoados.

Deixo, portanto, meu apelo ao Ministro José
Reinaldo Tavares para que corte do orçamento
outros tipos de verbas que não sejam prioritárias,
porque a verba para o asfaltamento da Transama
zônica deve ser prioridade um. De tanto ouvir
promessas já estamos ficando carecas. Ao invés
de se dar recursos para uma obra de tamanha
envergadura, que irá interligar o Norte ao Sul,
que irá fazer com que a Amazônia se integre real
mente a este País, abrindo novas frentes de traba
lho, não tão prioritárias como a Transamazônica,
relega-se a nossa região a segundo plano.

Apelamos ao Ministro José Reinaldo Tavares
e também ao Sr. Presidente da República para
que cumpram a promessa que fizeram à nossa
bancada e ao Govemador Hélio Gueiros, de que
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este ano pelo menos quinhentos quilômetros da
Transamazônica seriam asfaltados.

Sr. Presidente, estive também numa colônia de
nominada Tuerê, nos Municípios de Tucuruí e
Portel, destinada a abrigar aproximadamente dez
mil famílias. A notícia da distribuição de terras,
num país de tanta terra sem gente e de tanta
gente sem terra, corre longe, vai além das fron
teiras do próprio Estado, e o que se vê hoje, na
quela região, é a briga do pequeno com o peque
no por um pequeno pedaço de terra.

Não se pode admitir, Sr. Presidente, Srs, Consti
tuintes, que num país de tanta terra ainda morra
alguém pela sua posse e domínio. É preciso que
haja um trabalho ordenado e organizado, em que
se estabeleçam prioridades. Na região, a priori
dade maior deve ser dada àquela clientela que
está no local há muitos e muitos anos, que já
se submeteu a um processo de inscrição e sele
ção e que está aguardando pacificamente para
ser alocada em determinado lote.

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
vêm pessoas de outras plagas - não somos con
tra isso, precisamos receber os nossos irmãos
brasileiros - que vão ajudar o nosso desenvol
vimento, mas é preciso que se ordene esse assen
tamento.

Gostaria de deixar o apelo ao eminente Ministro
Jáder Barbalho, porque conhece bem a nossa
região, no sentido de que determine prioridades
para o assentamento na gleba Tuerê, dada a gran
de força que tem à frente da Delegacia Regional
do Mirad, no Pará. Hoje, o que se vê no Pará
são as delegacias regionais entregues às moscas,
ou melhor dizendo, às baratas, sem nenhum tro
cadilho.

Apelo ao Sr. MinistroJáder Barbalho para que
dê prioridades à gleba Tuerê, porque, do contrá
rio, dentro de poucos dias haveremos de ver der
ramamento de sangue de irmãos, pequeninos
contra pequeninos, porque precisam de um peda
ço de terra para trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - A
Mesa registra a presença, nas galerias, de ilustres
Srs. Vereadores das Câmaras Municipais do meu
Estado, o Pará. Considero-os bem-vindos a esta
augusta Casa do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - Tem
a pal,avrao nobre Constituinte Darcy Deitos.

O SR. DARCY DEITOS (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Constituintes, quero registrar minha estranheza
pela decisão tomada ontem pela Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte, na pessoa do Depu
tado Ulysses Guimarães, quando argüindo dispo
sitivos regimentais, não permitiu que a emenda
apresentada pelo eminente Deputado Jovanni
Masini,que dava direito aos atuais Prefeitos e Vice
Prefeitos de poderem disputar a reeleição nas elei
ções de 1988, alegando que a matéria já havia
sido votada anteriormente. Entendo que houve
equívoco de S. Ex"Foi votada uma emenda apre
sentada pelo Constituinte Rosa Prata, que previa
o mandato-tampão e dava direito aos Prefeitos
eleitos nesta eleição de disputarem a reeleição
em 1990. Depois, foi apreciada outra, apresentada
pelo Constituinte César Cals, onde S. Ex" previa
o mandato-tampão e dava também o direito aos
atuais Prefeitos de disputarem a reeleição. A
emenda apresentada pelo Constituinte Jovanni

Masini era totalmente diferente dessas, pois dava
direito à reeleição, para um mandato de quatro
anos, aos atuaís Prefeitos.

Entendo que houve uma discriminação injusta,
porque nem todos aqueles Prefeitos que aqui es
tavam ontem vieram em busca de prorrogação
de mandato ou de mandato-tampão. Muitos dos
que aqui se encontravam queriam apenas o direi
to de disputar as eleições municipais de '1988.
Eles, que administraram seus Municípios dentro
desse sistema tributário concentrador, onde vive
ram um estado de penúria imensa nesses seis,
anos de mandato, merecem esse prêmio, que
deve ser igualmente dado aos Constituintes elei
tos em suas comunidades, de poderem, com a
nova distribuição de receitas previstas na nova
Constituição, administrar seus Municípios por
mais um período. Aqueles que puderem apresen
tar-se diante de suas comunidades futegros e que
tiverem feito um bom trabalho merecem essa
oportunidade. , ,

Deixo o registro de minha estranheza por essa
decisão, que entendo ser discriminatória. Outro
assunto, Sr. Presidente.

Quero registrar nos Aneís da Assembléia Nacío
nal Constituinte a justificatiVa de um expediente
oriundo da Assembléia Legislativa do Estado do
Paraná, assinado pelo eminente Deputado Anto
nio Annibelli, Presidente daquela Casa e ex-De
putado Federal. Requer S. Ex"que a Assembléia
remeta esse expediente ao Sr. Ministro da Fazen
da, Maílsonda Nóbrega, ao Sr: Ministroda Agricul
tura, frisRezende, ao Sr. Ministrodo Planejamento,
João Batista de Abreu, e ao Sr. Ministro das Rela!
ções Exteriores, Abreu Sodré, no sentido de qáe
seja reestudada a privatização da comercialização
do trigo. '

Sr. Presidente, solicito a transcrição desse expe
diente nos Anais, porque o Estado do Paraná per
derá muito se essa medida for colocada em prá-
tica. '

O SR. PRESIDENTE (Jorge Arbage) - No
bre Constituinte Darcy Deitos, a Mesa está no
dever de dizer a V. Ex" que não há nos nossos
Anais, durante os trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte, registro de qualquer decisão re
sultante de equívoco interpretativo por parte do
Presidente Ulysses Guimarães. Pode haver, e há,
divergências, o que é muito natural no processo
legislativo.

Faço Q reparo para dizer a V.Ex"que a decisão
do Presidente Ulysses Guimarães, com respeito
à Emenda Jovanni Masini, foi adotada de modo
correto e inequívoco, tanto que o próprio autor
da emenda nada mais objetou.

EXPEDIENTE A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"Justificativa:
As lideranças do setor produtivo paranaense

canalizaram suas reivindicações durante encontro
promovido pela Assembléia Legislativa,no dia 19
de maio deste ano, chegando à conclusão da
necessidade da suspensão imediata das impor
tações de produtos agrícolas previsto pelo acordo
Brasil-Argentina.

Os produtores, empresários do setor moageiro,
panificadores e o bloco parlamentar agropecuári9
se mostraram apreensívos com relação ao trigo
que vem entrando no Brasil desde o ano passado,
num volume superior ao reclamado pela deman-

da intema. Os paranaenses, levantando a hipótese
de que o acordo entre os dois países não possa
ser suspenso, consideram que a sua revisão talvez
venha a ser uma saída. Nesse caso, a importação
de trigo poderia ser substituida por outros' pro-
dutos. -

Durante o encontro na Assembléia Legislativa
foi levantado um' dos pontos mais cruciantes da
questão: o acordo Brasil-Argentinadará ao Paraná
um prejuízo de um milhão de dôlares,

Há de se considerar que os Govemadores do
Sul, reunidos em Curitiba, no dia 17 de maio,
manifestaram-se contra a intenção do Governo
Federal de privatizar a comercialização do trigo
nacional, expressa no documento "Modernização
e Ajustamento 1988199".

Para o Governador Álvaro Dias "a privatização
anulará os esforços dos produtores brasileiros que
pretendem a auto-suficiência na produção e tam
bém estabelecerá uma concorrência desigual en
tre o produto nacional e o importado". Convém
lembrar que os Govemadores do Sul concordam
com a intensificação' do intercâmbio comercial
entre o Brasil e a Argentina, mas preocupam-se,
e com razão, em manter a capacidade produtiva
dos produtores da região. Afinal, é justo que se
impeça a importaçãO de produtos que irão con
correr com os produzidos aqui. :

Segundo'o Govemador paranaense, as conse
qüêncías da' privatização da comercialização do
trigo são imprevisíVeis para o maior prodütor na-
cional, que é o Paraná. ' ,
, OS Governadores sulistas reconhecem que a
Comissão do Trigo Nacional....., Citrin - é uma
das instituições mais eficientes' e eficazes e sua
ação vem permitindo o crescimento equilibrado
da produção tritícola nacional. ~E alertam ainda
que "lima medida precipitada nessa área pode
desestruturar a economia tritícola nacional, com
profundos efeitos em nossos Estados e na balan
ça comercial brasileira".

Trata-se de uma questão de justiça atender às
reivindicações dos produtores e empresários do
País e notadamente do Paraná"Há de se lembrar
que o Paraná tem atendido ao apelo da União
'e concentra o seu trabalho na produção de ali
mentos visando, principalmente, trazer divisas pa
ra o País. Devemos considerar, ainda, o alto está
gio de desenvoMmento em que se encontra a
triticuItura nacional, com grande destaque à para
naense. Além disso, a aquisição pública de produ
tos estratégicos é prática usual antiga que tem
sido feita com grande eficácia, pois a privatização
da .compra do trigo significa o desestimulo da
produção brasileira, que certamente forçará o pro
dutor a estocar a mercadoria. E não será justo
e coerente que medidas administrativas venham
a prejudicar e acabar com o esforço dos nossos
produtores.

O SR. PRESIDENTE (Jorg~Arbage) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Antõnlo de Jesus.

O SR. ANTONIO DE JESUS (PMDB -GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, desejo fazer ligeiro retrospecto em
tomo do projeto que propiciou, em caráter pre
ventivo, a regulamentação das eleições de 15 de
novembro do ano em curso. Posso dizer inicial
mente que o mesmo surgiu da fusão de três proje
tos apresentados pelos Constituintes Adylson
Motta, Genebaldo Correia e Erico Pegoraro, resul-
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tando no substitutivo que regulamentou as elei
ções de 15 de novembro.

O referido projeto recebeu parecer favorável
na Câmara dos Deputados e, posteriormente, foi
encaminhado ao Senado, onde recebeu mais
quatro emendas; retomando o projeto ao Plenário
da Câmara, nesta manhã, as quatro emendas fo
ram rejeitadas e permaneceu o projeto de origem,
tendo sido aprovado por maioria na Cámara dos
Deputados.

Sabemos que a regulamentação das eleições
propiciam certa segurança aos municípios, por
que as definições competentes e oportunas que
a Câmara dos Deputados e a Assembléia Nacional
Constituinte têm tomado, alusivas ao assunto,
vêm viabilizar um processo que é aspiração dos
mais de quatro mil municípios brasileiros. É pre
ciso que cada candidato a cargo eletivo tenha
ânimo, confiança e segurança!

Ontem, em primeiro turno, foram também vo
tadas as emendas que regulamentaram as elei
ções de 15 de novembro, as quais poderão ser
votadas ainda em segundo turno. Porém, preven
tivamente, a Câmara dos Deputados já esgotou
a discussão do assunto hoje pela manhã.

o SR. JOÃO CUNHA (PDT- SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Ccnsti
tuintes, o Jornal de Brasília de hoje anuncia
que o Embaixador Paulo Nogueira Batista acusa
o Banco Central de forçar o acordo nuclear.

Sr. Presidente, o que dizo Embaixador do Brasil
na ONU é efetivamente muito grave mas não é
novidade. Confirma apenas o conjunto de denún
cias que fizemos no tempo próprio, durante o
Governo Geisel. Não é o Banco Central o respon
sável, como também não são as estatais respon
sáveis pela situação deficitáriaem que se encon
tram. Os responsáveis são os proprietários do po
der, no País, no curso das duas décadas em que
a Nação foi infelicitada pelo Regime Militar. O
poder, no Brasil,transformou-se numa ação entre
amigos, em todos os níveis.A nível federal, hoje,
o poder divide-se, de um lado, com as multina
cíonaís,de outro, com o setor financeiro;em outra
ponta as empreiteiras; num canto, o setor energé
tico, onde pontifica a figura do S~. Ernesto Geisel.

Atragédia da transição nacional deveu-se, parti
cularmente, à fraqueza do Presidente Tancredo
Neves,que, tendo o respaldo do povo já espraiado
pelas ruas, dos comícios da alma nacional, ainda
assim, para estabelecer a transição, adotou uma
atitude que implicou o atual pacto de poder. O
Sr. Ernesto Geisel, um dos cidadãos mais com
prometidos com as multinacionais, testa-de-ferro
da Union Carbide, inflicitadorda economia nacio
nal no setor energético, saindo da Presidência
da República, assume a presidência da Norquiza;
matém no Ministério das Minas e Energia seu
aliado, Aurelino Chaves; põe na ponta da Petro
brás o coronel que lá está. Em plena Nova Repú
blica, o velho ditador, que manteve a Nação atre
lada aos esquemas do petróleo, pontifica e, hoje,
recebe uma denúncia. Ele ensina o Banco Central.
Ele, sim, que fez uma ação entre amigos, privile
giando os que o acompanharam naquela emprei
tada, que considero não um esquema de governo,
mas uma quadrilha enquistaElano poder, que deu
um prejuízo,na época, de dez bilhões de dólares,
que se incorporaram à dívida externa brasileira.

Para se encontrar, com honestidade, uma res
posta que explicite, a nível de consciência nacio
nal,o que acontece com as estatais hoje, é preciso
buscar esse tipo de ação deletéria, política, em
termos de ação de governo a exemplo da atitude
assumida pelo Sr. Ernesto Geisel, quando foi à
Alemanha. Recordo-me bem de que a quadnlha
trabalhava com desempenho dos melhores, na
quela oportunidade, buscando recursos para co
brir os furos da CEF, que havia sido infelicitada
pelo seu afilhado pessoal e político, Humberto
Barreto- figuracaricata de gangster, que andou
pela Administração Federal, foi infelicitara Trans
brasil, onde pontificou como vice-presidente e,
finalmente, deve estar se preparando para outro
trabalho deletério, pelas mãos do Sr. Ernesto Gei
sel. E preciso lembrar que Ernesto Geisel,no con
texto dahistória brasileira,sustentado pelo partido
que lhe deu apoio durante duas décadas, a Aliança
Renovadora Nacional - Arena, hoje se vê colo
cado a nu, mas ainda no poder e posto em causa
pelo Embaixador Nogueira Batista, que afirma
que as estatais foram obrigadas a importar dólares
e que o projeto nuclear brasileironada mais repre
sentou do que um jogo destinado a atender às
imposições do Banco Central, que requeria di
nheiro novo para o fechamento do balanço de
pagamentos.

Pois bem, há um fato também ocorrido naquela
época, meu nobre LíderBrandão Monteiro.A Na
ção inteira assistiu àquele descendente dos japo
neses, que não honra a colônia japonesa, quarta
fortuna da Europa, um dos maiores corruptos
deste País, o Sr. Shigeaki Ueki,que da Alemanha
anunciava a descoberta do British Petroleum 9,
um poço à frente da plataforma de Santos. Naque
le instante houve um aumento explosivo nas
ações da Petrobrás, redundando no escândalo
da Corretora Laureano, que permitiu que o Se
nhor RalphRosemberg, falecido há pouco tempo
tempo, patrão de Ernesto Geisel, pudesse vender
suas ações na Petrobrás, já que delas era o maior
detentor. Naquele mesmo escândalo houve a pre
sença de outro general, da Dow Chemical, que
tinha um filho dentro da Corretora Laureano.

Faço apenas um exercício de memória, lem
brando alguns fatos que mostram o porquê da
infelicidade da Nação e das estatais neste mo
mento.

Querem desestatizar as estatais, dizendo-as im
produtivas e fator de aumento do déficit público
interno, e não se põe na cadeira dos réus aqueles
que efetivamente trouxeram para a Nação o atual
perfil.

Quero aproveitar este instante para refazer a
denúncia: Ernesto Geisel,general do Exército Bra
sileiro,fezda farda balcão para lotear parte impor
tante do setor energético da área da petroquímica
aos interesses internacionais.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, estamos .díscutíndo a todo instante a
emenda de três Constituintes, Humberto Souto,
Mansueto de Lavor e Ziza Valadares. Por conse
guinte, devemos manifestar nossa preocupação
em tirar da miséria, que até podemos dizer igno
rada, quase 40 milhões de brasileiros.Precisamos
ficar atentos ao que vem fazendo o Palácio do
Planalto e os setores responsáveis pela economia
do Governo, inclusiveos bancos particulares, que

aqui mandaram o Sr. Amador Aguiar,que, depois
de uma conversa intramuros com companheiros
nossos, estes resolveram boicotar e tentar derru
bar a emenda dos referidos colegas.

Queremos chamar a atenção, em nome do
Nordeste e do nosso Estado, dos companheiros
constituintes para o fato de que não devem arre
dar os pés de Brasília enquanto não votarmos
a emenda, hoje, chamada Mansueto de Lavor.
Ela representa, Sr. Presidente, Srs, Constituintes,
a garantia de empregos para quase 40 milhões
de brasileiros, que hoje já não acreditam na pala
vra, não verdadeira, dita por quase todos os repre
sentantes desta Casa, pelo Sr. Presidente da Repú
blica, quando instituiu o famigerado Plano Cruza
do, levando a lares brasileiros, principalmente de
nordestinos, desconfiança e mal-estar generali
zados, porque deles se aproximam a miséria e
a fome. É preciso que nos seja dado o direito
de dizer que não nos interessam os cálculos do
Banco Central, do Banco do Brasil ou dos com
prometidos técnicos do Sr. Mailson da Nóbrega
que afirrnam que, se aprovada essa emenda cons
titucional,o Brasile os brasileiros irão pagar quase
12bilhões de dólares. Se o custo dessa aprovação
fosse essa importância valeria a pena pagar, bem
o disse o Constituinte João Cunha, que me ante
cedeu na tribuna. Não se responsabiliza a esse
general que infelicitou o Brasil por quatro anos,
fezo pior Governo, o famigerado Governo de Er
nesto Geisel. Ele nada pagou. Nada lhe foi peni
tenciado pelo mal que fez ao País. Está agora
à frente de uma multinacional - conforme de
nunciado também pelo constituinte João Cunha
- para onde levou a reboque outro que também
infelicitoua Caixa Econômica e a Transbrasil e,
por certo, irá também infelicitaressa empresa.

Portanto, quero conclamar V. Ex", Sr. Presiden
te, os companheiros que aqui estão e os que
nos ouvem para que cerremos fileiraspara apro
var, de qualquer maneira, a Emenda Mansueto
de Lavor, Humberto Souto e ZizaValadares.

O SR. EDIVALDO HOLANDA (PL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, Teresa Mariano dos Santos, de trin
ta anos, solteira, entrou em greve de fome ontem,
às 9h. Em documento distribuído aos Srs. Consti
tuintes, diz esta senhora depois de esgotar diver
sas formas de manifestações, reivindica, em no
me dos deficientes visuais e físicos vendedores
ambulantes de São Paulo, o direito ao trabalho.

É de se lamentar, Sr. Presidente, que neste País
milhões de famílias, de pais de famílias,de jovens,
estão sem acesso ao mercado de trabalho, pas
sam necessidade no dia-a-dia das suas vidas; é
de se lamentar - repito - que no instante em
que determinada parcela dessas pessoas neces
sitadas procura um lugar ao sol, venha a autori
dade maior, dirigente responsável pelo bem-estar
da sociedade, negar-lhes o direito ao trabalho,
em última análise, o direito à vida.

O problema de vendedores ambulantes, no
Brasil, Sr. Presidente, nos grandes centros, tem
sido levantado e questionado no Rio de Janeiro,
em São Paulo, em outras capitais brasileiras.Con
vivemos com essa questão, mas não podemos,
em hipótese alguma, reprimir aqueles que bus
cam nas ruas, de forma honesta, o· sustento de
suas famílias.Antes trabalhando nas ruas em pe-
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queninas bancas e nas esquinas do que assal
tando nas praças e ônibus.

Sr. Presidente, o mais lamentável é que o docu
mento que está sendo entregue aos Srs. Consti
tuintes denuncia que as polícias, civil e militar,
de São Paulo, reprimiram com violência manifes
tação desses deficientes visuais. Não se trata de
um camelô comum ou vendedor ambulante, mas
de um deficiente visual que não tem como viver, .
nem como buscar o sustento da sua família e,
num esforço sobre-humano, procura de forma
honesta trabalhar. Este é o caso de Teresa Maria
no dos Santos, que tem três filhos hemofilicos
que dela dependem. Como esta senhora há ou
tros expulsos do ambiente de trabalho, das ruas
e praças de São Paulo. Agora vêm as polícias
do Município e do Estado reprimir pessoas que
estáo buscando honestamente ganhar o pão de
cada dia.

Apelo ao Presidente deste Congresso consti
tuinte, Deputado Ulysses Guimarães, homem
com larga folha de serviços prestados ao povo
brasileiro, sobretudo ao seu Estado de São Paulo,
para que, juntamente com todos os Srs, Consti
tuintes, envie um manifesto à Câmara Municipal
de São Paulo, que aprovou, por unanimidade, a ,
presença desses deficientes nos seus locais de I
trabalho, nas praças e ruas de São Paulo. Este
projeto, como disse, aprovado por unanimidade,
foi vetado pelo Prefeito Jânio Quadros. O veto
encontra-se na Câmara Municipal, mas o Presi
dente se nega a colocá-lo na Ordem do Dia para
que seja votado. Que os Srs. Constituintes, que
o Sr. Presidente desta Assembléia, que todos nós
possamos enviar um documento à Câmara Muni
cipal de São Paulo para que o veto seja colocado
em votação e projeto mantido, fazendo com que
os deficientes ffsicos, que são vendedores ambu
lantes, voltem ao trabalho, a fim de ter garantidas
sua sobrevivência e a de suas famílias.

o SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr""
e Srs. Constituintes, reconheço que para discur
sar, para falar, é necessário haver unidade de pen
samento. O País vive momentos tão sérios, tão
graves, e a Constituinte, realizando seu trabalho,
impede que a Câmara exerça suas funções nor
mais. Reconheço que é impossível neste momen
to se falar com pensamento unitário.

É de se estranhar que o Sr. Presidente da Repú
blica, José Samey, ao fazer uma conferência aos
alunos da Escola Superior de Guerra, tenha decla
rado, textualmente, que o Brasil está falido. Nem
quero entrar nas considerações do Senador Mário
Maia a respeito do assunto. O Presidente é bem
assim. Antes da votação do mandato de cinco
anos, S. Ex' prometia todas as felicidades para
o País e para aqueles que votassem na emenda
que prorrogava seu mandato. Mal se votou a ma
téria, S. Ex' já diz que o País não tem solução,
que o Brasil faliu. Nunca vi,nem o mais incompe
tente capitalista do mundo, mesmo às vésperas
da falência, dizer que sua empresa está falida.
Há repercussão nacional e internacional das de
clarações do Presidente. São graves. Mas já me
acostumei; eu o conheço; sou maranhense. Co
nheço-o desde os tempos antigos em que S. Ex',
filho do velho Desembargador José Samey, se
fez Deputado Federal suplente e chegou às culmi
nâncias da Presidência da República sempre com
fatos parecidos.

Por falta de unidade, devo dizer que hoje o
Rio de Janeiro está em greve em todos os setores
- o de transportes oficiais, o de professores e
o de funcionários municipais. Não vou me referir
à questáo específica dos funcionários municipais,
porque o Deputado Vladimir Palmeira o fará me
lhor do que eu. Quero salientar que o Rio de
Janeiro, além da violência, da total falta de diálogo
com os trabalhadores, está quase paralisado. On
de está o Governo que viriasalvar o Rio de Janeiro
e que em seis meses acabaria com a violência?

Sr. Presidente, este País está numa situação
tão diffcil. Eu diria que o País está sem caráter.
Desculpem-me. Mas acontecem todos esses fatos
e parece que o povo brasileiro está apenas obser
vando, para depois colocar no devido lugar os
responsáveis por isso. Vívemos numa situação
tão grave que temos a presença de cegos aqui,
à beira da minha Liderança, em greve de fome.
E parece que este é um fato normal, pois ninguém
se movimenta ou procura discutir suas razões.
É mais ou menos em função da falta de caráter
deste País e do Prefeito de São Paulo que há
cegos em greve de fome, porque querem traba
lhar. Já não basta serem deficientes ffsicos; agora
querem cortar-lhes o direito até de sobreviver.
Ofereci-lhes as dependências da Liderança para
que à noite, pelo menos, possam fazer suas neces
sidades fisiológicas. Espero que a Casa acorra
à situação desses pobres deficientes ffsicos que
se encontram nesse estado. '

Para finalizarminha colocação, espero que hoje
a Constituinte se recupere da amnésia que sofreu
durante todo o dia de ontem.

Sr. Presidente, ainda vamos votar a anistia. Será
possível que uma Casa que tem sua maioria for
mada por bacharéis em Direito queira impedir
que pessoas que foram cassadas ou dispensadas
de suas funções possam ir à Justiça? Essas pes
soas têm direito a defesa, a contradita. Este é
um princípio básico do Direito.

Espero que nos recuperemos da amnésia polí
tica e jurídica de que ontem fomos acometidos.

Muito obrigado.

O SR. oLÍVIo DUI'RA (PT - RS. Sem revi
são do orador.)-Sr. Presidente, Sr""e Srs. Consti
tuintes, na sessão de ontem, o Congresso consti
tuinte discutiu, votou e infelizmente não aprovou
cinco emendas das Disposições Transitórias que
poderiam garantir a anistia ampla, geral e irrestrita
aos marinheiros e militares, conforme desejo de
toda a Nação democrática. Há influências diárias,
até agora, do Executivo na decisão da Assembléia
Nacional Constituinte. Ainda prossegue, no entan
to, esta discussão, e esperamos que o Congresso
constituintes tendo refletido mais e conversado
comos companheiros que lideram o movimento
pela anistia, possa, na sessão de hoje, garantir
este gesto de generosidade de que a Nação pre
cisa e que temos de reafirmar e confirmar.

Sr. Presidente, três anistias estão em debate.
Da que mais se fala nos meios de comunicação
é a anistia dos débitos dos empresários das rné
dias, pequenas e microempresas. Entendemos
que esta anistia merece de todos nós uma reflexão
profunda, a fim de que não se prejudique milhões
de brasileiros que não entraram em negociatas,
mas que foram atingidos pela política econômica
do Governo. Temos de ter cuidado com esta anis-

tia. Porém, as outras duas são um gesto que a
Nação brasileira requer, para que venhamos a
construir uma democracia não apenas no discur
so, no texto da lei, mas no plano social e político,

•o mais profundo do nosso País. E, dessas duas
outras anistias, uma não tem sido referida nos
meios de comunicação de massa, nem suficiente
mente discutida aqui, além das anistias aos milita
res e marinheiros. Refiro-me à anistia aos traba
lhadores das estatais, aos servidores públicos de
estatais. Eles querem reintegração nos seus pos
tos de trabalho porque deles foram demitidos ar
bitrariamente, por participarem da organização de
movimentos que reivindicavam melhorias sala
riais e de condições de trabalho..

Queremos que esta Constituinte repare essa
injustiça, reintegrando estes companheiros, por
que sequer prejuízo econômico ou financeiro dará
este gesto do Congresso constituinte. Muitas das
demissões dos companheiros ocorreram, na ver
dade, como um atentado à organização do traba
lho, à organização destes companheiros nas suas
entidades de representação. E este atentado é
punível por lei, nossa lei, e os tratados interna
cionais que nosso País referenda, .

Por isso, Sr. Presidente, conclamamos o Con
gresso constituinte a votar a favor da fusão de
emendas que apreciará e que dispõem sobre con
cessão de anistia aos trabalhadores das estatais
e aos funcionários públicos. Trata-se das emen
das dos Deputados Carlos Cardinal Oliveira, Hélio
Duque e João Paulo Pires de Vasconcelos. Elas
sintetizam a vontade desses trabalhadores, bem
como a do nosso Partido, o Partido dos Trabalha
dores, e refletem o pensamento democrático pre
dominante nesta Casa.

Muito obrigado.

O SR. VALMIR CAMPELO (PFL - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, o Decreto-Lei n° 2.423, onde o Go
verno objetiva diminuir a despesacom o funciona
lismo público, através da redução à metade das
gratificações e vantagens dos servidores que pos
suem outra atividade remunerada, constitui mais
uma injustiça contra o serviço público.

A pretexto de ter assegurada retribuição digna
ao funcionalismo, o governo exige dos servidores
dedicação exclusiva ao serviço público.

Entretanto, todos sabemos que a realidade é
bem outra. Adedicação exclusiva ao serviço públi
co hoje é quase impossível. Os salários, a que
o governo pretendeu ter dado um "incremento
real", estáo aviltados e são insuficientes.

Tanto que levam os servidores a buscar uma
ou mais atividades no setor privado, como única
forma de prover condignamente o sustento de
suas famílias.

Ao evocar os princípios elementares da ciência
administrativa para justificar a dedicação exclu
siva, o Governo esquece-se do princípio elemen
tar da sobrevivência, esquece-se que o servidor
que busca complementar seu salário com outra
atividade remunerada está tão-somente tentando
garantir a sobrevivência de sua família. Esque
ce-se de que esta mesma ciência da adminis
tração preconiza a remuneração justa do empre
gado, como forma de se evitar o descontenta
mento e aumentar a produtividade.

Doponto de vista econômico,.nâoestá suficien
temente demonstrada a necessidade dessa me-
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dida para reduzir os gastos públicos. Inexiste um
levantamento que indique que essa pretensa dimi
nuição de despesas será relevante.

A única evidência do Decreto-Lei n° 2.423 é
o sacrificio do funcionalismo público, que, de al
gum tempo para cá, passou a ser bode expiatório
dos desacertos da política econômica do Gover
no.

Como medida de ajuste econômico, com real
possibilidade de diminuição dos gatos públicos,
a eficácia desse decreto-Iei é duvidosa. No campo
social, sua aplicação é injusta, porque penaliza
uma classe que, desde o congelamento da URP,
vem pagando o ônus de uma dívida que é resul
tado da inépcia do governo na condução da Eco
nomia.

Voto contra a aprovação do Decreto-Lei n°
2.423 e pela sua imediata revogação.

A SRA.ABIGAIL FEITOSA (PSB- BA.Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. e SI" Constituintes, apesar de não se vislum
brar a possibilidade de concessão pela Consti
tuinte de uma anistia ampla, geral e irrestrita, a
esta altura de seus trabalhos, desejamos reafirmar
a necessidade de que aprovemos um texto que
venha a reparar o máximo possível as injustiças
praticadas contra milhares de militares punidos
quando defendiam a Constituição e as leis.c

Quanto à polêmica criada em tomo da repara
ção financeira - e a área econômica do Governo
insiste em ver nela um ônus insuportável para
as finanças públicas - queremos declarar que
se a culpa pelas cassações injustas e arbitrárias
cabe ao Estado, os poderes públicos não podem
fugir à responsabilidade dê indenizar os militares
injustiçados.

Ademais, Sr. Presidente, os Ministros da área
econômico-financeira estão inteiramente divor
ciados da realidade, quando estamos vivendo um
governo de transição, e se o objetívo final é a
conquista da democracia plena, não há nem pode
haver qualquer argumento, seja de que natureza
for, que possa justificar a não-concessão de todos
os direitos usurpados aos militares.

Queremos, por isso, reafirmar o nosso apoio
e o nosso voto ao texto resultante da fusão de
emendas, o qual beneficia milhares de marinhei
ros cassados com base em atos administrativos
arbitrárias e injustos, devolvendo-lhes, e em mui
tos casos, reconhecendo às viúvas, o direito a
receber seus vencimentos como se na ativa estio
vessem, tendo o direito de recorrer à Justiça para
serem readmitidos apenas os militares cassados
por motovos políticos, afastando aqueles que, o
foram por corrupção.

Durante o discurso da Sra. Constituinte Abi
gailFeitosa, o Sr.JorgeArbage, 2°_Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupadapeloSr.Mauro Benevides, ]0_Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adhe
mar de Barros FLlho.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO
(PDT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, SI" e Srs. Constituintes, a convite
do PDT, reuniu-se no Rio de Janeiro, de 29 a
30 de abril último o Comitê Internacional Socía
lista para a América Latina, e votou resolusão que

foi apreciada pelo Conselho Diretor Internacional
Socialista, sob a Presidência do Sr. WiIly Brandt,
em Madri, nos dias 11 e 12 daquele mês.

Na primeira reunião foram discutidos o pro
gresso e o aprofundamento da democracia na
América Latina, o desenvolvimento da paz e o
futuro da democracia no Continente, incluindo-se
o Caribe.

A Internacional Socialista revelou, mais uma
vez, o seu interesse pela união dos partidos mem
bros da Internacional Socialista para a construção
de sociedades mais justas, livres e solidárias.

Analisadas as conclusões do Rio de Janeiro,
os obstáculos e desafios que se antepõem aos
povos e nações da região, para o aprofundamento
da democracia política, econômica e social, ad
vertiu-se que a solução desses problemas con
siste em superar as injustiças, enfrentando os de
safios do desenvolvimento econômico e supe
rando a operação que refreia as aspirações popu
lares por uma sociedade mais livre,justa e igua
litária.

Discutiram-se, em Madri,as posições conjuntas
dos partidos democráticos, no sentido de promo
ver uma resposta global à grave crise do endivida
mento externo, tendo-se manifestado especial es
perança nos trabalhos da nossa Assembléia Na
cional Constituinte, pela suas decisões em defesa
dos menos favorecidos e dos trabalhadores e pela
busca da democracia representatíva.

Ao ressaltar o interesse 90 socialismo interna
cional pela solução dos nossos problemas. quere
mos reafirmar nossa confiança em que, a partir
da próxima Constituição, os horizontes serão acla
rados, para o desenvolvimento econômico e o
progresso do sistema republicano e representa
tivo no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente

O SR. LUIZ SALoMÃO (PDT - RJ) - Sr.
Presidente, SI'" e Srs. Constituintes, meu pronun
ciamento objetiva recriminar a atitude do Gover
no, que está empulhando a sociedade com infor
mações falsas, distorcidas, sobre o que represen
taria a anistia da correção monetária parcial, plei
teada pelos pequenos e microempresários do
campo e da cidade, emendas de autoria do Sena
dor Mansueto de Lavor, dos deputados ZizaVala
dares e Humberto Souto.

Queremos aqui manifestar o nosso repúdio por
essa tentativa de manipulação da opinião pública,
feita pelo Ministro MélI1son da Nóbrega que sus
peita que a opinião pública é constituida de igno
rantes, de pessoas que não têm idéia e ordem
de grandeza.

Não quero aqui entrar no mérito dessa medida
pleiteada com muita justiça por aqueles que fo
ram engodados pelo Governo José Sarney, du
rante o Plano Cruzado, quevcontraíram emprés
timos à taxa de juros de 2,5% ao mês e Hoje
são onerados em suas dívidas à taxa de 20%
ao mês.

Recordo-me da época em que o ex-Ministro
Delfim Netto considerava que a não cobrança
da correção monetária sobre os financiamentos
do' crédito rural representava verdadeiro investi
mento na abundância de abastecimento e na re
dução dos índices de inflação, e vejo, agora, con
servadores do Governo, como ele, querendo que
se cobre a correção monetária até o último centa
vo. Por que não pedem a cobrança dos financia-

mentos a grandes empresas com correção mone
tária limitada a 20% ao ano, concedidos a partir
de 1975?

Quero, ainda, lastimar a votação da maioria
reacionária desta Casa, que se acocorou diante
do pronunciamento ameaçador de alguns minis
tros militares e votou contra a anistia para as viti
mas do processo de cassações brancas, não con
templadas pelas anistias de 1979 e de 1986. Mas,
hoje, teremos oportunidade de anistiar os servi
dores públicos civis,que foram vitimados também
pela sanha vingativa daqueles que os demitiram,
sobretudo no passado recente, em virtude do
exercício legitimo do direito de greve, cuja exten
são aos servidores públicos civis a nova Consti
tuição consagrou. Por isso é preciso reintegrá-los.

Finalmente, quero informar à Casa que estou
encaminhando à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte requerimento de informação sobre
a evolução do número de funcionários e da despe
sa de pessoal do Sanerj, para que possamos res
ponder às aleivosias e acusações infundadas que
têm sido feitas nesta Casacontra a administração
do banco no período de Governo do Sr. Leonel
Brizola.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) 
O requerimento de V.Ex" terá o rito preconizado
pelo Regimento. (Pausa.)

Tem a palavra o nobre Constituinte Vladimir
Palmeira.

O SR. VLADIMIR PALMIERA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, venho declarar solidariedade aos
professores da rede estadual do Rio de Janeiro,
que começaram, ontem, uma greve justíssima,
já que perderam quase 70% de seus salários,
de março para cá. Essa greve encontrou no Dr,
Raphael de Almeida Magalhães, Secretário da
Educação, a resposta mais repressiva possível.
Disse ele que não abriria o diálogo. No entanto,
pessoas da própria Secretaria, como a Diretoria
do Departamento de Educação, D. Maria Noemi
Knorr, reuniram-se em uma comissão e iniciaram
o diálogo. Temos esperança de que as autori
dades do Rio de Janeiro saibam dialogar e resol
ver essa questão, já que o Sr. Raphael de Almeida
Magalhães é um especialista em diálogo no inte
rior de seu partido, mas, quando sai dos muros
de sua agremiação partidária, tenta impor a lin
guagem do autoritarismo e não a da negociação.

Quero também solidarizar-me com o funciona
lismo público do Município do Rio de Janeiro,
que faz uma greve para que se aplique a lei e
encontra-se espantado diante da administração
do Prefeito Satumino Braga, que disse: "Avisei
às lideranças que não tinha margem para uma
negociação, e que a greve provocaria e conforto."
Ora, se não há qualquer margem para a negocia
ção, e ele também não quer a greve, defendemos
uma negociação igualmente, para resolver a ~itua

ção municipal e criticamos a atitude do Prefeito
Satumino Braga, que é a mesma do Governador
Moreira Franco. Eles formam o "casal 20" da
política no Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, o PT está solidário com os traba
lhadoresra greve procura a negociação, e temos
esperança de que através da dísposíção e do com
bate, mas também do díáleqo, ganham os funcio-
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náríos e os professores do Estado do Rio de Ja
neiro.

o SR. IRAJÁ RODRIGUES (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, o Governo federal vem fazendo,
sem qualquer lógica e sem razão, um processo
de privatização de empresas estatais. Durante
muito tempo se anunciou que as estatais davam
déficit e que era imperioso partir para um pro
cesso de privatização.No entanto, o Governo deci
diu não privatizar as que dão déficit, mas sim,
e da maneira mais lamentável possível, as estatais
que dão superávit.

Hoje, trago ao conhecimento da Casa e da Na
ção brasileira que existe, gestando mais uma vez,
dentro do Palácio do Planalto, um golpe contra
este País. O Brasil inteiro lembra-se de que o
Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com
Santa Catarina e Paraná, há bem pouco tempo
levantou-se para impedir que se jogasse ao chão,
da maneira mais lastimável possível, a economia
do Rio Grande, através da entrega das cartas pa
tentes do então Banco Sulbrasileiro a um conglo
merado de grandes grupos financeiros do centro
do País. Agora, nos chega a informação de que
dentro do Palácio do Planalto pessoas ligadas ao
Sr. Presidente da República estão tramando a prí
vatização do Banco Meridional, criado em cima
do patrimônio do povo brasileiro.

Na época foram injetados 900 bilhões de cru
zeiros. E, mais ainda, pretende-se transferir o do
mínio acionário dessa empresa privada para o
centro do País. Novamente, não tenho dúvidas,
Sr. Presidente da República e Srs. Constituintes,

o Rio Grande do Sul voltará a levantar-se, como
naquela oportunidade, para impedir que se come
ta mais esse crime, desta vez contra a economia
do País e do RioGrande. Não ficaremos de braços
cruzados, e tenho a certeza de que, independen
temente de filiaçãopolítico-partidária, não apenas
os gaúchos, mas os catarinenses e paranaenses,
todos os brasileiros conscientes da realidade trági
ca do momento vivido por este País, inclusive
com a participação, sem dúvida, da grande lide
rança de São Paulo, levantar-nos-emos para im
pedir mais este crime contra a economia e os
interesses do povo brasileiro. Recentemente a
Aracruz Celulose foi vendida por qualquer preço,
e o mesmo se está fazendo em relação à Caraíba
Metais, conforme orientação do Fundo Monetário
Internacional. Este é o resultado da atitude ex
traordinariamente submissa do atual Presidente
da República e do seu Ministro da Fazenda, de
que é preciso privatizaro que dá lucro e manter
nas mãos do Governo aquilo que dá prejuízoneste
País, tomando providências contrárias àquilo que
há algum tempo alguns setores vinham solici
tando.

É preciso acabar com este processo que des
moraliza o País, fazendo com que o povo brasileiro
acredite cada vez menos nas autoridades e, em
especial, neste Governo, que lamentavelmente vai
ter que durar cinco anos. (Palmas.)

O SR. JUAREZ ANTUNES'(PDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Constituintes, há dez dias a Companhia Siderúr
gica Nacional, sem razão mais forte que conten
ção de gastos, demitiu dezessete funcionários,
com até 28 anos de casa, criando uma dificuldade
muito grande para esses trabalhadores comple-

tarem o seu tempo de serviço com vista à aposen
tadoria. Esses servidores foram demitidos num
momento de crise, como este, naquela empresa
estatal. Já que o Ministro da Fazenda e setores
da área econômica reuniram-se e fizeram reverter
demissões no BaneIj, por que então o Ministro
da Indústria e do Comércio não se senta com
setores da Siderbrás para dialogar a propósito
da reitegração desses dezessete metalúrgicos de
mitidos? Como haverá uma nova fórmula de apo
sentadoria, com a promulgação da Constituição,
teriamos apenas que esperar mais dois ou três
meses, e o enxugamento das estatais seria natural,
por meio da aposentadoria. Hoje milhares de tra
balhadores não se aposentam em virtude da defa
sagem salarial existente entre a remuneração na
ativa e na aposentadoria.

Então, levemos ao Ministro da Indústria e do
Comércio o pedido daqueles dezessete trabalha
dores da Companhia Siderúrgica Nacional, no
sentido de que sejam reintegra às suas funções,
pois após três meses, com a promulgação da
Constituição, milhares de servidores aposentar
se-ão, dando vagas aos outros que tanto precisam
de trabalho.

Durante o discurso do Sr. ConstítuinteJua
rezAntunes, o Sr.MauroBenevides, l°-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ulysses Guimarães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Solicito a presença dos Constituintes que se en
contrem fora do plenário, pois vamos verificar
o quorum.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Amaury MúlIer.

O SR. AMAURY MÜlLER (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabe V.Ex"
que foIjeiminha vida pública, modesta e obscura,
na luta quotidiana contra o regime opressor. Em
conseqüência, não adquiri o hábito do elogio e
nunca aprendi a lançar pétalas de rosas sobre
a cabeça de quem quer que seja, mas hoje vou
abrir uma exceção para fazerum reconhecimento.
Estão no corredor de acesso ao plenário quatro
deficientes físicos cujos direitos de trabalhar para
sobreviver foram violentados pela irresponsabi
lidade do Prefeito de São Paulo, e ninguém queria
admitir que eles pudessem expressar o seu pro
testo. E graças à compreensão e generosidade
de V.Ex" e de outros membros da Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte eles lá estão, inclusive
recebendo acompanhamento médic~ do serviço
especializado da Câmara dos Deputados.

Ao agradecer a V.Ex" esse gesto largo, nobre,
de compreensão-de humanismo, ao mesmo tem
po, quero formular-lhe um apelo.

O Prefeito de São Paulo ou o Presidente da
Câmara de Vereadores não ignorarão um apelo
feito por V.Ex" Há um veto do Prefeito Jânio Qua
dros a projeto aprovado por unanimidade pela
Câmara de Vereadores daquela capital, restabele
cendo o direito dos deficientes físicos e visuais
de exercerem atividades com pequenas bancas
no centro da cidade. E a razão pela qual esses
cegos se encontram aqui, Sr. Presidente.

Então, pediria a V. Ex" dirigisse mensagem ao
Presidente da Câmara de Vereadores, solicitan
do-lhe que coloque esse veto em votação, na Or-

dem do Dia, a fim de que ele seja derrubado
e prospere o projeto que concede o direito aos
deficientes físicos e visuais de, pelo trabalho e
não pelo paternalismo, sobreviverem como seres
humanos que são.

Fica esse apelo a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
A Mesa fará, a propósito do assunto, aquilo que
estiver na área de sua atuação, inclusive já está
fazendo alguns esforços para resolver esse pro
blema.

Tem a palavra a nobre Constituinte Dirce Tutu
Quadros.

A SRA. DIRCE TUTU QUADROS (PTB.
SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
apenas quero lembrar a V. Ex" e a esta Casa que,
provalvemente hoje à tarde, votaremos a anistia
aos pequenos industriais. Acredito que essa
emenda também não seja aprovada nesta Casa
de representantes do povo, a qual faztudo, menos
o que o povo realmente reivindica.

Gostaria de lembrar que o Governo do Presi
dente Sarney deu à Sharp, à Trol, à Transbrasil
milhares de dólares do povo brasileiro e está fa
zendo um lobby muito pesado contra a anistia
aos pequenos industriais e agricultores. Nesse
sentido, gostaria de sugerir-lhes que se encami
nhassem ao Sr. Presidente da República e ao Sr.
Ministro da Fazenda e perguntassem por que os
grandes, como o Sr. Machline e o Sr. Ornar Fonta
na, são amigos do rei e os pequenos não.

O SR. EUAS MURAD (PTB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas quero
fazer uma pequena observação. Com indignação
e surpresa, tomei conhecimento de notícia, na
mídia, de que multinacionais do tabaco teriam
requerido ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial o registro de novas marcas de cigarros
- não são cigarros comuns, mas cigarros de
maconha - presumindo possibilidade de libera
ção futura da maconha no Brasil.

É curioso que isso coincida com dois recentes
trabalhos de órgão de publicidade e de divulgação
da indústria e do comércio em caráter interna
cional, as revistas 'lhe Econorníst" e "Financiai
Times", que vêm falando na liberação de drogas.

Registro, assim, minha indignação e repulsa
à proposta dessas indústrias, ao entrar antecipa
damente com o pedido de registro das referidas
marcas, uma vez que o Brasil é signatário das
várias convenções internacionais que dispõem
sobre o controle de drogas.

A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
e colegas Constituintes, venho hoje fazer uma im
portante denúncia referente à área de saúde do
Estado de Rondônia. O problema é mais grave
na capítel.

Foram-me encaminhadas pelo Conselho Re
gional de Medicina, Sindicato Médico e Associa
ção Médica de Rondônia denúncias sérias a res
peito das condições vergonhosas que são impos
tos aos profissionais desta área.

A saúde da população está a mercê de uma
rede básica totalmente inoperante, os prontos
socorros são improvisados e mal aparelhados,
além de haver um déficit monstruoso, que abran
ge verbas e pessoal espeéializado. .
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Os sálarios são absurdos, uma verdadeira
afronta à diQoidade humana. Como admitir que
um auxiliarde enfermagem ganhe a vergonhosa
quantia de quatro mil cruzados? Além disso, os
funcionários não recebem o vale-transporte, que
foi regulamentado por lei; não recebem vaIe-ali
mentação; não têm creches ou qualquer outro
tipo de apoio.

As reivindicações dos profissionais.da área: são
perfeitamente justas. Estão estes profissionaisnão
apenas lutando por melhoria salarial, mas princi
palmente por melhoria da estrutura da área de
saúde no Estado. Estão querendo apenas ter con
dições de atender à comunidade dignamente.

O Secretário de Saúde, Sr. José Mário Alves,
numa atitude autoritária, descartou a possibilida
de de atender às reivindicações salariais, esque
cendo-se de que os vencimentos estão atrasados
há mais de dois meses. Este mesmo Secretário
prometeu a publicação, no Diário Oficiai, do
Plano de Cargos e Salários, ao mesmo tempo
em que o Secretário de Administração cortou,
em caráter definitivo, o Plano de Cargos e Salários.

Fica, assim, comprovada a total desarmonia
para não dizer desorganização da Administração
Pública e do Governo Jerônimo Santana.

Recebemos ainda denúncias de maus tratos
contra os servidores da área de limpeza e cozinha
por parte do Diretordo Hospitalde Base, o Senhor
Newton de Arruda Girold.Além de humilhações,
foi feita ainda a denúncia de perseguições contra
os sindicalistas,com ameaças de punições, adver
tências e até demissões. Vejoesse fato,'Srs. Cons
tituintes, como afronta aos direitos humanos e
à dignidade dos trabalhadores.

Este mesmo diretor agiu de maneira incom
preensível quando mandou a polícia para me im
pedir de realizar o meu trabalho de fiscalização
junto ao Hospital de Base. Então, Srs. Consti
tuintes, eu lhes pergunto: o que seria capaz de
fazer este homem contra' os servidores do Hos
pital?

Tivemos ainda a triste comprovação do despre
paro do Secretário de Saúde do Governador Jerô
nimo Santana. Fomos a uma reunião com o Se
cretário de Saúde José Mário Alves, e este sim
plesmente não sabia como agir diante dos fatos
que ocorrem em sua área de atuação. Estava
atônito e abobalhado, esperando, quem sabe, que
caíssem do céu as respostas para as questões
problemáticas que assolam a sua área."

Estes, Srs. Constituintes, são apenas uma pe
quena parcela da enorme problemática da área
de saúde do Estado de Rondônia.

Peço ainda, Sr. Presidente, que se dê como
lido ofício que me foi encaminhado pela Associa
ção Médica de Rondônia e a nota de repúdio
a essa situação caótica.

Espero, Srs. Constituintes, ter sensibilizadoesta
Casa em relação a este problema crucial do meu
Estado, que está abandonado pelas autoridades,
entregue ao Deus dará.

Documentos a que se refere a oradora:

Porto Velho,9 de junho de 1988
Ofício na 087/AM.R./88.
Da: Associação Médica de Rondônia - AM.R.
A:. lima sr- Dep. Raquel Cândido e Silva

Uma Senhora,
Estamos enviando a V. Ex", cópia da Nota de

repúdio, divulgada por esta Associação Médica

e demais entidades, pela atual situação caótica
que se encontra a saúde de nosso Estado.

Informamos que já tivemos em audiência com
o Governador do Estado e até o momento não
houve solução para o grave problema que passa
a classe médica e a população do Estado.

Solicitamos de V.Ex", uma tomada de posição
junto com as entidades médicas no sentido de
amenizar o sofrimento de todos aqueles que lidam
com a Saúde da população e daqueles que neces
sitam dos cuidados profissionais da área de saú
de.

Acreditamos que só com um esforço conjunto
poderemos salvar Rondônia do verdadeiro abis
mo.

Atenciosamente, - Dr. Apariclo Carvalho de
Moraes, Presidente da Associação Médica, de
Rondônia - AM.R.

NOTADE REPÚDIO

(Entidades Médicas)

O Conselho Regional de Medicina, Sindicato
Médico e Associação Médica de Rondônia vem
a público denuncíare repudiar a situação caótica
em que se encontra a saúde no Estado; com
conseqüências extremamente danosas à popu
lação em flagrante desrespeito à classe médica
e à pessoa humana.

A aviltante remuneração dos profissionais de
saúde contradiz totalmente 05 valores anuncia
dos; uma propaganda enganosa veiculada pela
Secretaria de Saúde nos grandes jornais do país
(Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e o Globo)
está colocando a classe médica em situação de
penúria e humilhação, sem as condições mínimas
de uma subsistência digna.

O plano de Cargos e Salários, grotescamente
elaborado, segregacionista e elitizante, ferindo
frontalmente 05 direitos adquiridos e as leisvigen
tes, vem agora externar as falhas e erros ampla
mente denunciados pelas entidades médicas e
culminando com a sua não implantação, após
tantos meses de infrutíferaespera e conseqüentes
perdas salariais óbvias.

A saúde da população encontra-se a mercê
de uma rede básica inoperante, prontos-socorros
improvisados, mal aparelhados com déficits vio
lentos de verbas e pessoal especializado, onde
o médico acaba sendo encarado como único e
final responsável pelas falhas existentes, com o
CEMETRON, amplamente e enganosamente
anunciado como sendo uma grande conquista
no tratamento de nossas doenças tropicais, não
correspondendo a nossa realidade, prematura
mente inaugurado, sem as condições minimas
de funcionamento; leva-nos ao triste diagnóstico
de um Estado extremamente doente.

A situação que ora nos apresenta exige de nós
médicos e de toda a população uma tomada unâ
nime de posição; a de exigirde nossas autoridades
constituídas o dever de nos oferecer condições
do inalienáveldireito à saúde. - Dr.Marcos Antô
nio Pinto da Silveira, Presidente do CRM/RO 
Dr. Samuel Castiel Jr.; Presidente do Sindicato
Médico de Rondônia - Dr. Aparicio Carvalho de
Moraes, Presidente da Assoc. Médica de Rondô
nia.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE RONDÓNIA

Porto Velho, 9 de junho de 8B
Pauta de reivindicação:

01 - implantação imediata do Plano de Cargos
e Salários;

02 - 167% sobre o salário do plano da SESAU;
03 - melhoria das condições de trabalho;
a) contratação de novos profissionais médi

cos;
b) contratação de novos profissionais Para

médicos;
c) compra de materiais e equipamentos;
d) compra de medicamentos suficientes e ne

cessários;
e) reforma e construção de novas unidades

de saúde;
f) políticasalarialde reajustes condizentes com

a realidade nacional (URP, OTN, etc...);
g) implantação do Conselho Estadual de Saú

de, com a participação oficialdas entidades médi
cas e paramédicas;

h) particpação das entidades na implantação
doSUDS;

i) creches;
j) vale-transporte;
k) restaurante ou vale refeição;
I) criação e ativação das CIPA (Comissão Inter

na de Prevenção de Acidentes);
m) interrupção da divulgação não condizente

com a verdadeira realidade;
n) construção de 01 (um) Pronto-Socorro de

vidamente capacitado;
o) remuneração dos especialistas pelas ativi

dades exercidas fora de carga horária contratada.
04 - Não-aplicaçãõ do Decreto-Lei n"

2.423/88 aos funcionários federais.

o SR. FÁBIO RAUNHEfITI (PTB- RJ.Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Estado do Rio de Janeiro
readquire paulatinamente sua condição de impor
tante centro político e econômico do País, graças
à postura do Governador Moreira Franco, cuja·
administração atribui prioridade maior às ques
tões fundamentais, como a restauração da ordem,
o combate à violência e o atendimento às profun
das necessidades da população fluminense.

A sequência de governos ineficientes 110 Rio
de Janeiro, Sr. Ppresidente, ensejou ao Estado
e principalmente às áreas urbanas do Grande Rio
e Baixada Fluminense a experiência lamentável
de um processo de deterioração gradativa da in
fra-estrutura e de serviços básicos, com repercus
sões dramáticas em todos os setores. A quebra
dos princípios da ordem e o desrespeito à lei
e aos direitos do cidadão tomaram-se comuns
em face da própria postura dos respectivos gover
nantes, os quais, sob pretextos diversos e contra
ditórios, ou se omitiam diante dos problemas, ou
adotaram posição de prestigiamento ao crime or
ganizado, às ações c1andetinas, à inobservância
dos postulados da ordem e dos bons costumes.

Daí a supremacia nas favelas, por exemplo, de
marginais, bandidos, traficantes de tóxicos, sobre
as instituições públicas que ali deveriam realizar
sua funções com prestação de serviços nas áreas
de segurança, saúde, educação, saneamento, ilu
minação, etc.

Agora, com a firme iniciativa do Governador
Moreira Franco em enfrentar, nas verdadeiras
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causas e raízes, a violência e o crime organizado
no Rio de Janeiro, as próprias populações das
localidades que mais sofrem com a atividade dos
marginais oferecem resistência à atuação do Po
der Público, porque foram submetidas, na prática
das gestões governamentais que conheceram, a
uma inversão de valores segundo a qual os bandi
dos se tomaram seus defensores e heróis.

Inconformados com o acerto com que Moreira
Franco desincumbe-se da árdua tarefa de gover
nar um Estado que se encontrava abandonado,
os inimigos da democracia e das instituições le
galmente estabelecidas procuram criar um clima
de verdadeira guerra civil, com respaldo nos gru
pos de traficantes, incitando a população humilde
e carente à desobediência civil, através de inva
sões a propriedades e, com isso, instituindo um
confronto direto cujas vítimas são notadamente
as crianças, os jovens e idosos.
.É muito difícila situação do Governo Estadual,

porque, embora todo seu esforço para conduzir
com austeridade a máquina administrativa, os re
cursos são insignificantes, comparativamente às
necessidades mínimas e urgentes da população.

Na Baixada fluminense, o Governador Moreira
Franco realiza vultosos investimentos visando à
eliminação do grave problema relacionado à falta
de abastecimento de água e à inexistência de
redes de esgostos.

Na Rocinha, após a decisiva ação policial de
sencadeada recentemente'para reverter o quadro
de impunidade que beneficia o banditismo e alas
tra o trâfico de tóxicos, projeta-se um atendimento
governamental digno das esperanças e expec
tativas de sua imensa e sofrida população.

É preciso, todavia, integral apoio do Governo
Federal através da liberação dos recursos neces
sários à viabilização de tantas obras de caráter
eminentemente social, sem o que o Rio de Janei
ro, sobretudo'na Capital e na Baixada, tomar-se-á
cada vez mais fértil à proliferação da violência
organizada e para o incitamento à desordem pro
'pugnado por conhecidos grupos com interesses
político-eleitorais. .
" Portanto, a recuperação do Rio de Janeiro, in-

- dispensável para que ele volte a constituir-se na
principal fonte de fascínio em nosso intercâmbio
turístico e igualmente notável pólo econômico,
encontra em Moreira Franco um legitimo defen
sor e batalhador, mas depende fundamentalmen
te de decísões da área federal.

Esseo duplo objetivo do meu pronunciamento
de hoje: parabenizaro GovernadorMoreira Franco
e reiterar ao Presidente José Sarney o apelo, em
nome dos fluminenses, por uma vigorosa e con
junta ação em favor dos empreendimentos tão
'reclamados por nossa gente, a começar pelo
atendimento ao grande e generalizado anseio por
segurança pública.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RENAN CALHEIROS (Pronuncia o
seguiI1te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, a anistia fiscal para os pequenos empre
sários e produtores rurais que contraíram emprés
timos na vigência do Plano 'Cruzado, que será
votada brevemente nas Disposições Transitórias
da nova Carta: por esta Constituinte, tem provo
cado de parte do Governo Federal, as mais absur
das ameaças.

As autoridades econômicas, numa clara mano
bra, visando a colocar a opinião pública contra

os Constituintes, acenam com o aumento de im
pos, novos cortes nos gastos públicos, e até mes
mo com mais um comgelamento dos salários
do funcionalismo, caso a medida seja aprovada.

A confiar nos números, nas estimativas e previ
sões do Governo, seríamos obrigados a concluir
- tão alarmantes elas são - que a viabilidade
do Brasil depende exclusivamente destes peque
nos agentes econômicos. Em suma: o País estava
nas mãos dos pequenos empresários e agricul
tores e não sabia. Ninguém sabia. Somente agora,
com os argumentos buscados pelas lideranças
do Governo contra a proposta do Constituinte
Mansueto de Lavor e contra as Emendas Hum
berto Souto e Ziza Valadares, é que "a verdade"
veio à luz.

O Ministro da Fazenda chega mesmo a consi
derar que a anistia fiscal traria à União um prejuízo

, da ordem de 10 bilhões de dólares, o que compro
. meteria o acordo com o FMI, o pagamento da

dívida externa, arruinaria o sistema financeiro e
tantas outras mazelas mais, a ponto de obrigar
o Governo a novas medidas de austeridade para
viabilizaro País.

Curioso que não se tenha pensado nisto antes.
Curioso - até mais ainda - que se tenha deixa
do, durante todo este tempo, esse setor de tama
nha ímportâcía, como são os micro e pequenos
empresários e produtores rurais, inteiramente à
deriva, ao sabor do vento, da inflação e da crise
econômica, sem qualquer iniciativa que pudesse
equacionar o problema de seus débitos.

O Governo não se preocupou em fazer a conta
bilidade de seus gastos estupendos, com recursos
da União, no momento de angariar votos para
o mandato de cinco anos do Presidente. Também
não ponderou sobre as dificuldades do Tesouro,
quando assinou decreto quase que duplicando
as verbas emprestadas a fundo perdido para meia
dúzia de armadores, a título de "subsídio à renova
ção do frete", ou quando correu em auxilio de
grandes grupos financeiros inadimplentes, etc.

Mas no momento em que se trata de solucionar
uma questão - essa sim - social, que atinge
a milhares de empresários e produtores de todo
o País, qúe investiram na produção, na geração
de riqueza e de empregos, confiando num Plano
econômico avalizado pelo próprio Governo, neste
momento as autoridades param para fazer as con
tas e dizer "NAO"!

Venho de uma região onde a situação dos pro
dutores rurais é extremamente aflitiva,bem como
a de muitos microempresários. A anistia ali é fun
damental, para evitar uma quebradeira de graves
conseqüências para a economia nordestina.

A crise que vivenciamos no Nordeste e a pre
sente polêmica travada em tomo da anistia fiscal
apontam para a necessidade de se suspender o
critério da correção monetária plena para os em
préstimos destinados àquela região, tendo em vis
ta suas imensas dificuldades a diferença de produ
tividade que sua agricultura apresenta com rela
ção ao Sul e ao Sudeste.

Ser produtor rural no Nordeste implica lutar
contra a seca, contra o solo e contra uma correção
monetária que amedronta; significa tentar vencer,
dia após dia, toda a sorte de obstáculos, desde
a qualificação da mão-de-obra, a obtenção de
sementes e implementos agrícolas, até a precarie
dade elas estradas vicinais para transporte da pro-

dução. É viver num permanente esforço de supe
ração da própria realidade.

Não é aceitável que àqueles que se dispõem
a todo este trabalho, que dedicam suas vidas a
uma vida tão dura, sejam impostas as mesmas
condições financeiras que se aplicam às regiões
mais prósperas. Este é um caso em que é preciso
tratar desigualmente os desiguais.

Há anos nos queixamos da inexistência de uma
política de desenvolvimento do Nordeste, da
omissão dos sucessivos governos quanto ao dra
ma de uma região que concentra mais de trinta
milhões de brasileiro. Expressamos aqui a nossa
esperança de que esta Constituinte, nas Dispo
sições Transitórias da nova Carta Magna, saiba
romper este silêncio e dizer "SIM" aos nordes
tinos.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. IVO LECH (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente SI"s e Srs.
Constituintes, a Subcomissão, cuja presidência
me foi confiada quando do início de nossas atiyi-'
dades como Constituintes, respondeu por uma
decisão que fez justiça ao nosso passado e, ao
mesmo tempo, serviu para demonstrar o sentido
histórico da democracia que temos em projeto.
Refiro-me ao princípio constitucionalmente esta
belecido, de termos como crime, qualquer ato
representativo de discriminação racial. Tal dispo
sitivo democrático tem para nós, brasileiros, o
significado de fixaro reconhecimento da alta con
tribuição dada à nacionalidade pelos nossos ir
mãos negros, os quais, muito embora libertos
há um século, sofrem ainda, velada ou claramen
te, pressões discriminatórias, que a Constituinte
teve a coragem de assumir e condenar.

Dei meu voto favorável, quer na Subcomissão
das Minorias como na Comissão temática da Or
dem Social e, posteriormente, neste Plenário, tan
to por formação, como pelo dever de destacar
a positividade com que os negros atuaram no
curso da História do País, integrando-se cultural
mente a ele e, ao mesmo tempo, apesar da escra
vidão sifrida, trabalhando incansavelmente para
o seu desenvolvimento.

Esta Assembléia Nacional teve a grandeza de
penitenciar-se por um passado de injustiças feitas
aos negros e também manifestar sua discordân-
cia frontal com discriminações que ainda hoje
existem em diferentes setores da sociedade, ser
vindo à marginalização do negro. Na verdade, a
nossa plurietinia é princípio que participa da Lei
Magna aqui preparada numa condição toda pecu
liar de avanço histórico, indispensável à dinâmica
do presente e à preparação do futuro. Criminalizar
a discriminação racial é opor a essa atitude a
repulsa nacional, punindo gravemente a minoria
que se aparta do sentimento generalizado da Na
ção.

Minha Subcomissão foi além. Dispôs, ainda,
sobre a fíxação de datas significativas aos diferen
tes segmentos éticos nacionais, num preito ao
passado que temos como essencial à reformu
lação dos espíritos, com o objetivo .de integração
de todos os estratos da sociedade, a partir das
contribuições dadas à eternidade da Pátria, com
igual discernimento e positividade igual por todas
as parcelas que, afinal, somaram e somam a na
cionalidade.
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E fomos além. A Subcomissão das Minorias,
que presidi, determinou, ainda, a reformulação
do ensino da História do Brasil em todos os seus
níveis, com a finalidade de procedermos a uma
completa justiça histórica, contemplando as dife
rentes etnias na formação multicultural e pluríét
nica do nosso povo.

Criticada pelo grande capital, enfrentada de to
das as formas pela minoria ainda dominante, con
centradora da renda e da riqueza no País, esta
Assembléia Nacional Constituinte, indiscuti
velmente, avançou nos princípios que soube esta
belecer, tendo como paradigma a manifestação
popular, cuja essência absorveu,

No mesmo rumo histórico, indicamos para a
integração constitucional o reconhecimento às
comunidades negras remanescentes dos quilom
bos, da posse definitiva das terras que ocupam,
as quais deverão ser tombadas, da mesma forma
que toda a documentação referente à Históriados
Quilombos.

São fatos, Sr. Presidente, que, pelo seu caráter,
evidenciam o testemunho popular que nos orien
tou na elaboração constitucional.

Dou testemunho da ação esclarecida que foi
a nota de destaque da Subcomissão que tive a
honra de presidir. Nela todos os Constituintes dílí
genciaram sempre com o alto propósito de serem
representativos da sociedade, sem se aterem a
qualquer subordinação a outros interesses, con
fessáveis ou inconfessáveis. Agiram com espírito
público, representando dignamente o povo que
lhes delegou a responsabilidade de escrever nos
sa Lei Maior.

Permitam os nobres pares que manifeste o or
gulho de tê-los presidido e às conclusões alcan
çadas - a todas elas - ter dado meu voto, sem
nunca discrepar dos avanços sociais conquista.
dos e aos quais ainda voltarei, enfocando outros
aspectos, para bem marcar para a posteridade
a improcedência da critica generalizada, cuja fun
damentação, segundo entendo, tem suas raízes
no vezo autoritário da minoria que se serviu do
Brasil e dos brasileiros nos mais de 20 anos de
ditadura impostos à Nação. Sendo a expressão
da vontade majoritária da Assembléia Constituin
te, na nova Constituição, democraticamente, as
minorias terão vez, como aqui tiveram voz.

o SR. TADEU FRANÇA (PDT-PR.Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, decepcionada à exaustão com a
grande falácia que é o govemo Samey, a socíe
dade brasileira agredida sabe que o Presidente
da República é hoje o único cidadão a dar fé
nas mentiras que ele mesmo profere.

Da mesma forma que Samey Costa nem mais
se ruboriza ao mentir ao mundo, declarando sua
recusa em vender armas e demais equipamentos
bélicos a países em guerra, na simulação de igno
rância dos contratos de sua Lavrajunto ao Iraque
e à Líbía,ele fabrica agora o espectro da falência
pública federal, para dar livrecurso a seu treslou
cado engenho.

Pela inegável transparência de que se reveste,
leio SI'"" e Srs. Constituintes, para que conste nos
Anais desta Assembléia, parte do artigo "Falência
Perdulária" do jomalista Jânio de Freitas, da Fo·
lia ele S. Paulo, de 14 deste mês, que define
textualmente:

"O govemo está falido, não pode propor
cionar a correção dos vencimentos, mas con
sente que usineiros devam Cz$ 280 bilhões
aos cofres públicos e continuem ostentando
patrimônios entre os mais altos do País, com
extensões pelas Bahamas e outros paraísos.

O Governo está falido, mas providencia
a compra de 25 caças a jato. Não tem recur
sos nem para as despesas de subsistência,
mas providencia a importação de meia cen
tena de helicópteros para o Exército, a cons
trução de submarinos de origem alemã e
investe firmemente nos preparativos para a
construção de um submarino movido a ener
gia nuclear.

O país está falido,mas não são divulgáveis
as despesas com uma inumerável comitiva
presidencial, que levaaos mais caros e discu
tíveis luxos de Nova Iorque.

Nem todas as falências são iguais. Em
muitas há falência também moral."

A SRA. BENEDrrA DA SILVA (PT- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!'" e Srs. Constituintes, no pronunciamento de
hoje, quero relatar a violência contra as classes
trabalhadoras em todo o mundo, diferentes cultu
ralmente e distantes geograficamente, mas que
há várias décadas lutam com os mesmos objeti
vos, isto é, contra a opressão, os desmandos e
as injustiças. Falo a propósito da violência contra
os trabalhadores rurais, conforme documento
anexo, simbolizada pelo atentado sofrido pelo pre
sidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Cabo Frio, Sebastião Lan, e da violência e
opressão praticadas pelo regime racista de mino
ria branca da África do Sul contra seus trabalha
dores, que os levou à greve geral.

O presidente do Sindicato de Trabalhadores
Rurais foi baleado de forma brutal enquanto
aguardava um ônibus e encontra-se em estado
gravíssimo. Ele é posseiro da fazenda Campos
Novos, onde os conflitos agrários se registram
desde 1986.

Sebastião Lan fez inúmeras denúncias à polícia
sobre as constantes ameaças de morte que vinha
recebendo por defender a imediata implantação
da reforma agrária nas terras da fazenda e a desa
propriação de terras ocupadas pelos grileiros.
Chegou a comunicar ao próprio Mirad as várias
ameaças recebidas dos grileiros da fazenda Cam
pos Novos, que impede o assentamento de cerca
de trezentas famílias nas terras desapropriadas
pelo Governo Federal.

Todas essas denúncias não surtiram o efeito
desejado, ou seja, impedir que uma desgraça
maior acontecesse, o que' acabou se concretí
zando com o atentado sofrido pelo sindicalista.

Responsabilizamos a Justiça Federal e a Esta
dual, além do Ministro da Reforma Agrária, por
esse ato de violência e pelo que vier a acontecer
a Sebastião Lan,pela falta de providências vísando
a resolverrapídamente a questão das terras da
fazenda. E notório que a Justiça já deveria ter
pedido o auxilio de força policial para que fosse
executada a sentença de despejo dos grileiros
- decisão que beneficiava os posseiros -, pois
o conflito de terras em Cabo Frio é dos mais
sérios em todo o Estado do Rio.

Exigimos a apuração e punição dos criminosos,
para que mais um víolento assassinato de traba-

lhadores rurais não entre para o elenco de "assas
sinatos insolúveis", que contribuem para aumen
tar a violência no campo e a intranqüilidade entre
os camponeses.

Sr. Presidente, a luta da classe trabalhadora
continua. Agora mesmo está-se desdobrando em
outras partes do mundo, como na África do Sul.
Pelo menos dois milhões de trabalhadores negros
participam, nesse país, do "protesto nacional",
a greve geral convocada pelo Congresso de Sindi
catos Sul-Africanos e pelo Conselho Nacional de
Sindicatos. Este movimento visa a protestar con
tra a legislação fascista do regime do apartheid,
que restringe o recurso à greve para reivindicar
aumento salarial e contra o banimento de entida
des sindicais negras, decididas pelo govemo em
fevereiro passado.

No momento em que o Presidente Samey reite
ra a posição oficialanti-apartheid do Brasil junto
à ONU, em discurso naquela assembléia das Na
ções, condenando inclusive as agreções desse
regime aos países vizinhose a ocupação da Namí
bía, é o momento oportuno para, mais uma vez,
cobrar do Govemo da Nova República uma posi
ção mais coerente e fírme, que leve a conseqüên
cias imediatas, como o corte de relações diplomá
ticas e comerciais com a África do Sul.

O Brasil não pode mais ficar apenas na retórica
em relação à questão sul-africana. Precisa partir
para ações mais pragmáticas e objetivas. Não po
demos continuar compactuando com a expansão
da violência institucionalizada e com a escalada
da marginalização dos trabalhadores negros pro
movida pelo regime de Pretória. E inadmissível
a sustentação de um regime onde o povo, que
corresponde a 74,1% da população, detenha ape
nas 2% de sua riqueza, evidenciando a miséria
da sua quase totalidade.

Na África do Sul, um operário negro ganha
três vezes menos que um operário branco. O salá
rio de um trabalhador negro corresponde, em
média, a 25% do salário pago ao trabalhador
branco; e todos os benefícios do sistema capita
lista são destinados à população branca. Ainda
para os negros sobram os confinamentos nos
distantes bantustans, paraíso de miséria para
a população negra, contrastando com o paraíso
racista construído pela minoria branca. A criação
dos bantustans provocou o êxodo de trabalha
dores negros para a periferia das grandes cidades,
em busca de melhores condições de vida e da
própria sobrevivência, o que aumentou o número
de desempregados, que vivem miseravelmente
em guetos e favelas da periferia das cidades.

Pois é lutando contra a manutenção e a perpe
tuação desse estado de coisas que os trabalha
dores sul-africanos estão mobilizados em greve
geral. Protestamos contra as medidas tomadas
por esse governo racista, visando a impedir o
avanço da organização e conscientização dos tra
balhadores.

Sr. Presidente, SI'"". e Srs. Constituintes, neste
momento, decisivo para os trabalhadores sul-afri
canos, pois esta é a maior greve já verificada na
história do país, soljdarizamo-nos com a luta da
classe operária da Africa do Sul, pois sua vitória
significará o marco da luta organizada pela derru
bada desse regime de opressão e violência, que
mancha de sangue a página histórica da luta dos
proletários de todo o mundo.

Era o que tinha a dizer.
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ANEXO

Os trabalhadores rurais do Riode Janeiro repre
sentados por suas respectivas organizações co
munitárias e por seus orgãos de classe abaixo
relacionados, unem-se perante aos demais traba
lhadores rurais do Estado frente aos-graves pro
blemas que estamos enfrentando com os suces
sivos recuos da reforma agrária, e o crescimento
constante da miséria e violência que se abate so
bre todos nós.

É claro para todos, que nós, trabalhadores e
pobres da terra não podemos estar satisfeitos com
as votações da reforma agrária na Constituinte,
nem com a política do atual governo em relação
à terra e à agricultura. Esta se caracteriza pelo
não-cumprimento sequer das metas do PNRA e
por decretos-leis, como o de novembro de 1987,
Decreto n°2.363 que, na prática, já estavam invia
bilizando a reforma agrária.

Em conseqüência, os conflitos sociais no Esta
do vêm-se agravando. As ações desapropriatórias
são tão raras e isoladas que sequer os conflitos
mais antigos foram resolvidos, acumulando um
conjunto de situações extremamente graves.

A Constituinte e o governo não podem ignor.ar
que os trabalhadores rurais existem e é absoluta
mente urgente que as nossas reivindicações míni
mas sejam atendidas com a máxima urgência.

As justificativasdo PRRNRJ por si só já dá uma
dimensão dos problemas gerados pela estrutura
de posse e uso da terra em nosso Estado. Porém,
desde a elaboração do PRRA quase em nada se
alterou este quadro e, pelo fato de não se ter

, medidas concretas para se implementarem as
metas, às quais o plano se propõe, vêm aumen
tando a tensão social do Estado.

Temos nos confrontado com um aumento gra
dativo da violência no campo que, em certa medi
da, são conflitos decorrentes pela, falta de agiliza
ção da reforma agrária, como ocorreu com o
Presidente do STR de Cabo Frio - cuja região
Fazenda Campos Novos que teve sua área desa
propriada pelo Ministérioe não concluindo o pro
cesso de assentamento, o companheiro Sebas
tião Lan Presidente do STR de Cabo Frio foi alve
jado por seis tiros no dia 6/6/88 - com poucas
chances de sobrevivência - chamamos atenção
para este fato por que o Rio de Janeiro está-se
tomando neste momento um dos Estados mais
violentos nos conflitos de terra.

As nossas reivindicações que já constam no
documento base da comissão paritária entre os
trabalhadores, Superentendência Regional do Mi
rad/RJ SEAF.

Manifestamos que estas reivindicações no seu
conjunto são as aspirações dos trabalhadores ru
rais do Riode Janeiro, também como a revogação
imediata do Decreto rr 2.363 - fim da violência
no campo - cumprimento das metas do PR
RA/RJ.

Assinam: Sind. dos Trabalhadores Rurais de
Mangaratiba; Sind. Trabalhadores Rurais de Cabo
Frio; Sind. Trabalhadores Rurais de Trajano de
Morais;Sind. Trabalhadores Rurais de Piraí;Sind.
Trabalhadores Rurais de Parati;Assoe. Lavradores
São José da Boa Morte- Cachoeiras de Macacu;
Assoe. Lavradores Cachoeira Grande - Magé;
Assoe. Lavradores de Pedra Usa - N. Iguaçu;
Assoe. São Bemadino; Assoe. de Conceição de
Macacu; Mut!,rão de Campo Alegre - N. Iguaçu;

Mutirão dos Sem-Terra de Paes Leme - Vassou
ras; Assoe. Lavradores do Guandu - N. Iguaçu;
MutirãoSol da Manhã -Itaguaí; Mutirão do Babi
- N. Iguaçu; Mutirão dos Trabalhadores Rurais.
de Valença; Mutirão da Paz - Piraí; Secretaria
Rural da Central Única dos TrabalhadoreslRJ.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS
REPRESENTANTESDACOMISSÃO PARITÁRIA

1) Sind. Trab. Rurais de Cabo Frio
Sebastião Lan - Manoel Gerardo de Souza

2) Sind. Trab. Rurais de Trajano de Morais
Paulo Cesar Ventura Mendonça - Alvaro Pe

reira Silva
3) Sind. Trab. Rurais de Parati

Valdevino Cláudio dos Remédios - Valentin
Lara
4) Sind. dos Trab, Rurais de Piraí

Elias José da Silva - Antonio Pereira
5) Sind. dos Trab. Rurais de Mangaratiba

Gelse da Conceição -
6) Assoe. de Pequenos Produtores de São José
da Boa Morte - Cachoeiras de Macacu

Jorge Paulo Rodrigues - Francisco Caldeiras
dos Santos
7) Assoe. de Pequenos Produtores de Cachoeira
Grande - Magé

Elias Santiago Franco - Maridi Evangelista
8) Assoe. Trabalhadores Rurais de Fazenda São
Domingos - Conceição de Macacu

Isaias Ramos - José Sebastião Blun
9) Assoe, Lavradores da Fazenda São Bernardino
-N.lguaçu

Vicente Souza Filho - Jesivaldo Gomes Alves
10) Assoe. Pequenos Produtores Sol da Manhã'
-Itaguaí

José Ribamar Alves- Emilio Pontilho
11) Mutirão de Lavradores de Campo Alegre 
N.lguaçu

Manoel Melloda Penha
12) Mutirão de Lavradores de Babi - N. Iguaçu

Penha da Silva- Marcelina de Oliveira
13) Assoe. de Lavradores de Pedra Usa - N.
Iguaçu

Jorge da Conceição - Mário Ribeiro
14)Assoe. de Lavradores de Guandu - N.lguaçu

Abner de Souza.

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

. dente, Srs. Constituintes, a situação dos microem
presários é muito difícil desde o Plano Cruzado
de 1986. E o que fez o Governo para encontrar
uma solução? Nada, simplesmente transferiu o
problema aos bancos, para renegociarem, esque
cendo-se de que a situação mais grave é a daque
les que tomaram empréstimos nos últimos meses
de 86 e, logo ao início de 87, com o desconge
lamento da OTN, tiveram correção plena de um
período anterior àquele em que tinham tomado
o empréstimo.

Procurei o então Presidente do Banco Central,
Fernando Milliet, em busca de uma solução, e
o mesmo respondeu que nada podia fazer, pois
se alguns estavam sendo prejudicados, outros ti
nham sido favorecidos - quer dizer, lavou as
mãos.

Os bancos que agora estão lamentando-se de
vem lembrar que, em 87, decisão do Conselho
Monetário Nacional determinou que 75% do lucro
do 1° semestre de 87 fosse lançado à conta de

provisão para devedores duvidosos; portanto, dei
xaram de pagar Imposto de Renda sobre a maior
parte do lucro. Só no caso do Banco do Brasil,
essa provisão foi de mais de 12 bilhões de cruza
dos, que, corrigidos, chegaram a mais de 150
bilhões de cruzados; computando todos os ban
cos, deve chegar a 500 bilhões de cruzados.

Portanto, esse dinheiro é suficiente para cobrir
os débitos, que foram, na verdade, de responsa
bilidade do Governo, e não dos microempresá
rios.

Se os grandes empresários amigos do rei têm
conseguido recursos a juros subsidiados e com
período de carência, não podemos negar que os
pequenos sejam salvos da falência; alguns, aliás,
nem adianta mais tentar salvar, porque já faliram,
mas podemos, devemos e temos que evitar que
o mesmo ocorra com os outros.

Salve o microempresário!
Salve o microempresário!

o SR. LUIZ INÁCIO LaIA DA SILVA (PT
-SP. Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, vai fazer nove anos que
ocorreu no Brasil uma reunião que todos esperá
vamos, para entrega da mensagem do Executivo
ao Legislativo tratando da concessão de anistia
aos perseguidos políticos.

Para isso, o então Presidente da República, Gen.
João Baptista de Figueiredo, convocou a impren
sa em 27 de junho de 1979 e iniciou solenemente
o seu discurso: "Brasileiros e brasileiras: feliz o
homem público que eleito, cumpre as promessas
do candidato.:", Figueiredo, em tom patético,
aparecia no rádio e na televisão dizendo que co
nhecia, na própria carne, o sofrimento decorrente
da perseguição política, pois havia passado a ju
ventude na esperança de ver seu próprio pai anis
tiado.

Explicou os limites da lei e, ao final, reafirmou
que os ideais de 1964 continuariam vivos através
das gerações e que isso era uma premissa para
a efetivação da anistia. Havia nessa formulação
uma contradição que permanece até hoje: a anis
tia pela qual a sociedade civil brasileira clamava,
através dos comitês, dos agrupamentos de fami
liares, dos parentes dos mortos e desaparecidos,
dos sindicatos de trabalhadores, do movimeto es
tudantil, tinha um só significãdo: ampla, geral e
irrestrita.

Dos estudantes, nas ruas, aos Parlamentares,
no Congresso, todo o movimento de reconstruo
ção democrática convergia para a questão da
anistia.

Mas a lei, que entrou em vigor em agosto de
1979, entre a situação familitar evocada pelo Ge
neral Figueiredo e os compromissos com o regi
me militar, pendeu para estes últimos: a anistia
foi restrita, nem ampla, nem geral, marcada pelo
revanchismo e a vingança de quem a concedia.

A lei estabelecia obrigações para os anistiados.
Tinham que requerê-la. Tinham que pedir rever
são ao serviço ativo. Tinham que se submeter
a exame médico cujo resultado deveria ser com
pativel com o último exame da época anterior
à punição. Era preciso que houvesse vaga e, final
mente, que existisse interesse público na reinte
gra.s:ão do anistiado.
, E verdade que os exilados retomaram ao País.

E verdade que os presídios abriram as suas portas
aos detidos políticos. Mas a maior verdade é que
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o controle da concessão da anistia ficou em mãos
do Estado autoritário diretamente subordinado à
aprovação do poder militar.

No projeto aprovado em 1979, a única anistia
ampla, geral e irrestritaconcedida foiaquela dada
aos responsáveis pelas violações dos direitos hu
manos, aos torturadores, aos responsáveis pelos
assassinatos e desaparecimentos de presos políti
cos. Esses, pela inclusão na lei da vaga expressão
"crimes conexos", foram anistiados, antes mes
mo de terem recebido qualquer punição.

Com uma lei desta, desviada de seu objetivo
fundamental, "a paz da famíliabrasileira" foi sen
do gradativamente esbulhada.

O assomo de civismo que se julgava ser a von
tade firme do regime autoritário em depurar-se
de suas mazelas e curvar-se diante dos princípios
da democracia e da sociedade civil não foi mais
que um arrepio à flor da pele: os militares abran
gidos pela Lei de Anistiareceberam, via de regra,
o indeferimento administrativo de seus requeri
mentos e tiveram que bater às portas do Judiciário
para a conquista de sues direitos, em demandas
judiciais intermináveis.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Brasilde ho
je, é inacreditável, mas é verdade, ainda existem
cidadãos que foram punidos em decorrência da
luta pelo monopólio estatal do petróleo, na década
de 50. Há militaresda Aeronáutica que, por terem
participado da campanha "O Petróleo é nosso",
foram punidos com a exclusão da corporação.
No govemo de Juscelino foram anistiados, mas
a Aeronáutica não lhes reconheceu o direito à
anistia, pela via administrativa.Bateram às portas
do Judiciário e obtiveram ganho de causa, mas,
antes de tomar-se defmitiva a decisão judicial,já
se operara no Brasil um novo golpe militar, e
veioa edição do AtoInstitucionalna5, que subtraiu
do Poder Judiciário a apreciação -de processos
políticos, o que fez com que a decisão que lhes
era favorável não pudesse ser executada e conti
nuassem punidos.

Com o advento da Lei de Anistia de 1979 e
mesmo da Emenda Constitucional na 26, em
1985, seus requerimentos administrativos conti
nuaram indeferidos, e de novo batem ao Poder
Judiciário. Conclusão: esses brasileiros conti
nuam punidos, desde 1951, embora já tenham
sido anistiados por três vezes.

É assim que se mede o ódio declarado que
as autoridades militaresde hoje nutrem pelos seus
militares nacionalistas que defenderam o mono
pólio do petróleo que esta Assembléia Nacional
Constituinte acaba de reafirmar. São heróis e são
tratados como traidores. Têm direitos e deles não
podem usufruir pela permanência da persegui
ção.

E os marinheiros? E os praças das diversas
corporações militares que participaram das ativi
dades políticas que foram promovidas pelo Go
vemo constitucional do Presidente João Goulart?
E os praças, os marinheiros, os sargentos e os
fuzileiros navais que, no momento da quebra da
ordem polítco-jurídicaem 1964, postaram-se ao
lado da Constituição e da legalidade, foram expul
sos com base nos regimentos disciplinares das
corporações e, até agora, não conquistaram os
benefícios das anistias de 1979 e 1985, sob a
desculpa de que suas exclusões não foram mar
cadas por conteúdo político? São centenas, mi-

Ihares de cidadãos brasileiros nessas circunstân
cias.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vai fazer nove
anos que foi editadà 'a Lei de Anistia e vai fazer
nove anos que milhares de cidadãos, que têm
direito a ela, não tiveram acesso aos seus benefí
cios. Como se vê, a vingança, o revanchismo não
partem das vitimas do regime militar, mas, ao
contrário, é o mesmo poder militar que continua
a praticar atos de força.

A cada momento inventam novas desculpas
para que a Assembléia Constituinte não coloque
nas Disposições Transitórias da nova Constituição
o direito à anistia política dos que, em nome da
democracia, foram castigados.

Ora alegam a falta de condições financeiras
do País. Dizemque os anistiados querem receber
os atrasados, com juros e correção monetária,
relativosao período da punição.

É verdade que deveriam receber esse direito.
Mas em nenhuma das leis, quer na de 1979, quer
na de 1985, se estabeleceu o direito ao recebi
mento dos atrasados relativosao período da puni
ção. Os atrasados que todos reclamam são aque
les decorrentes da demora da Administração PÚ
blica em reconhecer o direito aos seus benefi
ciários.

Ora, dizem que os anistiados querem retomar
à ativa para continuar a pregar as suas idéias
no meio da tropa. É verdade que deveriam ter
o direito de retomar a tropa e de pregar com
ampla liberdade as suas idéias, que são mais pa
trióticas do que as que são ali difundidas atual
mente. Mas nenhum dos anistiados vivea Ilusão
de que, com o tempo passado fora das institui
ções militares, que inclusive já é suficiente para.
alcançar a inatividade, poderiam retomar agora,
desprezando o período prolongado de ausência.
A volta que todos desejam se faz na inatividade,
com as promoções devidas como se estivessem
na ativae, principalmente, com o reconhecimento
público de que jamais cometeram qualquer delito,
muito menos os delitos de que foram acusados
ao longo desses anos.

Agora, dizem que a luta pela anistia pretende
desestabilizar o Governo, sendo desnecessária
porque duas anistias já foram concedidas e que,
na verdade, são os anistiados que não a desejam.
A cada dia que passa, estamos assistindo a novas
declarações que tentam exercer pressão sobre
a Assembléia Nacional Constituinte, que tentam
nos intimidar, mas a verdade, a triste verdade é
que, quando se trata de crime planejado e execu
tado pelos órgãos de segurança, quando se trata
de anistiar os delitos praticados pelos militares
contra os direitos humanos ou o regime demo
crático, como foi o caso do Riocentro, aí, sim,
imediatamente se aplica a lei do esquecimento,
e não vejo nenhum chefe militar vir a público
para criticara absurda decisão do Superior Tribu
nal Militar de anistiar o fato, sem que os respon
sáveis tivessem sido individualizados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nova Consti
tuição que aqui estamos elaborando poderá ter
todos os defeitos, poderá ser alvo de críticas fun
damentais ou injustas, mas não poderá sofrer a
críticajusta e fundamentada de que, sucumbindo
às pressões espúrias, não tivemos a dignidade
e a coragem de aprovar, das Disposições Transi
tórias, finalmenteuma anistia ampla, geral e irres
trita.

Quero ressaltar que a conduta do Poder Judi·
ciáriona defesa dos direitosdos anistiados, o qual,
apesar da morosidade, vem renegando quase
sempre o indeferimento administrativo desde
quando superados os impedimentos legais decoro
rentes dos curtos prazos da prescrição.

Quando se reclamava das absurdas restrições
na ampliação da Lei de Anistiade 1979, respon
diam que a volta do Brasil à dernocraciaera lenta
e gradual e que as coisas iam melhorar, podendo
ser até editada nova Lei de Anistia, mais ampla
e mais benéfica.

Quando o Congresso Nacional promulgou. a
Emenda Constitucional convocatória desta As
sembléia Nacional Constituinte, verificou-se que
a Nàção não poderia ter uma Constituição para
homens livresexistindoainda punidos por motiva
ção política herdados do regime anterior. Foi en
tão que a convocatória da Assembléia Constituin
te ampliou os benefícios da Leide 1979, reconhe
cendo o direitoàs promoções aos sevidores públi·
cos civise militares,na ativaou na aposentadoria.
E o estendeu aos empregados de empresas parti
culares que foram demitidos em decorrência de
suas atividades políticas.

Massequer esta ampliação conseguiu abranger
todos os punidos nem dissipar todo o ódio exis
tente dos centros de controle do poder contra
as vítimas da prepotência e da arbitrariedade do
regime militar.

o SR. SOTERO CUNHA (PDC - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes,presenciamos ontem, aqui'nes
ta augusta Casa, algunÍas importantes decisões
desde há muito aguardadas com grande emoção
e seriedade por maciça parte dos nossos ilustres
companheiros.

Podemos dizerque estamos, com isto, chegan
do ao final daquilo que está, inclusive,sendo an
siosamente esperado por toda a população bra
sileira.

Para muitos já se traduzia como um espetáculo
caótico e de proporções inadequadas as aproxi
mações eleitorais, caracterizado por grande
apreensão, de um lado, atingindo a toda a Nação,
e, por outro, considerando-se a necessidade dos
senhores candidatos aos respectivos pleitos, não
só para o lançamento de suas candidaturas, co
mo, inclusive, por que carecem eles apresentar
perante os seus eleitores o programa inerente
a cada pleito.

Alguns parlamentares prorrogacionistas traba
lhavam pela derrocada das décisões que tiveram
lugar com grande êxitoe acerto, desejando a pror
rogação das eleições municipais determinadas
para este ano.

Porém, ontem, foi vedado completamente por
este Plenário qualquer possibilidade prorrogacio
nista ou de mandato-tampão para as eleições mu
nicipais.Noutras palavras, não poderá haver adia
mento de qualquer mandato municipal. E as elei
ções municipais serão mesmo realizadas em 15
de novembro do fluente.

Espera-se também que a Câmara aprove hoje
o projeto de lei que regulamenta as eleições, gra
ças aos acordos de lideranças.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes; isto foi
bom. Foi o melhor que podiamos fazer.

Sempre teve os olhos voltados nesta direção,
e alegro-me por ver o nosso pensamento con-
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cluído satisfatoriamente e com o apoio total das
lideranças. '

Sambemos que, não obstante ser 'da 'compe
tência do 'Tribunal Superior a possibilidade pre- '
vista de ser autorizada a contagem dos' votos pelas
Mesas Receptoras nos Estados em que esta provi
dência seja solicitada, perguntamos: não é evi
dente que é muito melhor que esta legislação
fique muito mais ampla, mais eficaz e sem aquela
intervenção? Claro que sim.

Pois bem, é muito melhor que Isto esteja esta- ,
belecído.Bastaria lembrar certas particularidades
inerentes 'ao fato, como por exemplo' os custos
e as fraudes. Ninguém é muito ínclínado a consi
derar os custos deuma eleição, nem a sua moro
sidade, sua' apuração lenta. '

Estou certo de que poderão realizar com segu
rança as nossas eleições, não somente pela sua
precisão e resultados relativamente imediatos, co
mo há possibilidade de serem descartadas as mal
fadadas fraudes, estas manchas indesejáveis, atin
gindopercentuais inacreditáveis. Com o novo pro
cesso-introduzldo, 'será afastada a pcsslbílldade
de 80 a 90% das fraudes. ' , ,

Sobre todos os fatos e melhoramentos, com
seu' apoio'legal, fu:e o ensejb de trocar idéias com
muitõs' Companheiros, encontrandoeco e pleno'
apoio, absoluta harmonia com esta marteira 'de
ser, em todos os pontos.

Sempre prevalecerá o princípio de honestidade,
e esta é a razão precípua por que ontem nesta
Cása: se .c~~statoua ~tória ansíada .pelamaioria.

Yend,?"pois, desta forma, li plena ,vitória do ,
~~al""!eJáy~mos, sinto-me feliz, e por isto me ,
congratulo com todos os meus pares, .

:Era o'que tinha a dizer, Sr.Presídente,

o SR. DWALDO SURUAGY (PMOB -AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, pudéssemos conceder uma fei
ção física à Assembléia Nacional Constituinte, in
dubitavelmente ela seria a do Deputado Ulysses
Guimarães. Não apenas pelo fato de haver presi
dido os trabalhos do Colegiado, mas por ter con-'
seguido imprimir as marcas de sua personalidade
superior às decisões mais importantes do grupa-'
mento político, colocando-se acima das paixões
partídárías, sem perder o comando do maior par
tido no Congresso Nacional, embora vários com
panheiros de grande envergadura tenham tentado
diminuir sua liderança.

Existe hoje, na sociedade brasileira, um consen
so. Nenhum parlamentar seria capaz de coorde
nar personagens tão heterogêneas na elaboração
de um texto constitucional, num período de transi
ção entre um Estado revolucionário e um Estado
de direito, com tanta habilidade e firmeza quanto
o Doutor Ulysses, um dos caciques do velho Par
tido Social Democrático, o "Glorioso", na denomi
nação dos seus mais entusiásticos seguidores.

Embora tenha vivido momentos inesquecíveis
na presidência do Movimento Democrático Brasi
leiro, simbolizando a resistência civil ao domínio
do Brasil pelas estruturas militares, permanece
encarnando o espírito da sabedoria maliciosa,
prudente e audaz do pessedismo, intérprete da
metodologia do único partido político que conse
guiu, em nosso País, possuir o que é muito raro
no ser humano - imagine numa agremiação
partidária: o senso do limite e o senso da oportu
nidade.

Deputado Estadual, Constituinte em'
194 7-1951, junto à Assembléia Legislativa de São
Paulo, Deputado Federal em dez legislaturas, Pre
sidente da Câmàra em'várias oportunidades, Mi
nistro de Estado, permanece um modelo de digni
dade e altivez.Sua vida pública, sempre foipautada
pelos interesses maiores do País.

Quando o Presidente Castello Branco, apoiado
em poderes revolucionários, extinguiu, em outu
bro de 1965, os treze partidos existentes no Brasil
e implantou o bipartidarismo, imaginava estar
criando um sistema político ideal. Acreditava qu~ ,
a Arena e o MOB poderiam tomar-se instituições
sólidas como os Partidos Democrata e Republí- .
cano, nos Estados Unidos da América, ou os Con
servador e Liberal, na Inglaterra. O grande Presí- .
dente esqueceu que agremiações políticas está
veis não são criadas por decretos, e sim por tradí
ções definidas em programas ou em fenômenos
transformadores da sociedade. O sistema biparti
dário, na verdade, foi uma camisa-de-força que'
agrupou as mais estranhas e diversas persona
lidades, graças ao artifício enganoso das suble
gendéls. As lideranças detestavam-se nas bases
e mantinham urna falsa aliança na cúpula, deter- .
minada pelos interesses junto ao Governo Central..

Tivessem permanecido os três maiores parti
dos, o PSD, a UDN e o PTB, solidificados em
inúmeras campanhas eleitorais, haveria estabili
dade partidária, pois essas agremiações forma
vam canais naturais às grandes tendências do
pensamento político do mundo contemporâneo..

Definido que o MOB faria oposição ao regime
revo!uc!onário, nasceu pequeno. ,Ulysses Guima
rães optou pela legenda do Movimento Demo-.
crátíco Brasileiro. Ele cresceu em sua presidência.
Em ÍIIguns instantes políticos, pregou-se e temeu
se até sua extinção. Superou, todos os obstáculos
e levou o Partido a retumbantes vitórias. A pers
pectiva da conquista do poder atraiu os oportu
nistas e aventureiros que tanto descaracterizam
a classe política.

Ulysses Guimarães está vivendo uma fase ma
ravilhosa de sua vida pública. Cercado do respeito
e da estima de todos os segmentos da sociedade
brasileira, que reconhecem as suas virtudes, con
seguiu extrapolar as fronteiras da atividade políti
ca, e, ficando acima das paixões, transformou-se
em petrímônío nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vamos passar à verificação de quorum. Peço aos
que estáo na Casa que venham ao plenário ime
diatamente. É preciso que no plenário guardemos
aquela circunspeção, aquele respeito peculiar a
esta Casa. -

(Procede-se à verificação de quorum.)

O Sr. MIro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PMOB - RJ.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, dirijo um
apelo a V.Ex"no sentido de que acione a Correge
doria da Casa para permitir o acesso de inúmeras
pessoas que estão na rampa, muitas até creden
ciadas para assistir à sessão da Assembléia Nacio
nal Constituinte, e não conseguem entrar no re
cinto. Entre essas pessoas estão inúmeros mari
nheiros e militares cassados que querem assistir,

democraticamente, como lhes é de direito, à ses
são em que votaremos a anistia.

Apelo, pois, a V. Ex' para que faça jus a essa
tradição da vida de V. Ex" e deixe entrar esses
representantes do povo, .a fim de preencherem
os lugares vazios da galeria.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Falarei com o Corregedor, o nobre Constituinte
Jorge Arbage - se é que S. Ex"não está ouvindo
- para que tome' as providências, evidentemente'
de acordo com:o Regimento.

Peço a presença' do Corregedor.
Vou anunciar o resultado. .

O Sr. Darcy D~tos :- Sr. 'Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. DARCY DEIT~S (PMoB - PRo Sem'
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar meu comparecimento, porque não constou
no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães):"
Será registrada a presença 'de V.I?<'

O SR. ONOFRE coRRêA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.. .

O SR. PRESIDEl'fl'E (Ulysses Guimarães)-
Tem V.Ex"a palavra pelá ordem. .

O SR. ONOmCO~ (PMOB -.MÁ,
Sem revisão do orador.) .::Sr. Presidente, peço
registrar minha presença. . ,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Será registrada a presença de V.Ex'

O Sr. José Costa - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.' ,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarâesj-s-'
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ COSTA (Sem partido - AL.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero, .
mostrar a V. Ex" que há um defeito no painel.
Votei "sim", mas no painel está constando "não"
e o totalizador não aponta voto negativo. E preciso
sanar o defeito.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Pedirei ao técnico que verifique o defeito. Registro
a declaração de voto de V. Ex'" ,

O Sr. Edésio Frias -:- Sr. Presidente, peço
apalavrapclaoroem. -

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem:

O SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar
minha presença, que não consta no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada.

O Sr. João da Mata - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. JOÃO DA MATA (PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar minha presença.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada.

O Sr. Eliézer Moreira - Sr. Presidente, peço
a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

OSR. EUÉZER MOREIRA (PFL-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente; quero regis
trar minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada.

O Sr. Geraldo Campos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. GERALDO CAMPOS (PMOB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada.

O Sr. Ubiratan Spinelli - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. OBIRATAN SPINELU (PDS - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
registrar minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada.

O Sr. Walmor de Luca - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. WALMOR DE LOCA (PMOB- Se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
consignar minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) _
Será consignada.

O Sr. Wagner Lago - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimârães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. WAGNER LAGO (PMOB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço regis
trar minha presença.

Q SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será consignada.

O Sr. Asdrúb~1Bentes - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ASDRÚBAL BENTES (PMOB - PA
Sem revisão do orador.) - Gostaria de registrar
minha presença, Sr. Presidente.

O Sr. Carrel Benevides - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. CARREL BENEVIDES (PTB - AM.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na vota
ção passada votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Encerrada a verificação de quorum. Estão pre
sentes 391 Srs. Constituintes. Há número para
votação.

REGISTRARAMPRESENÇA OSSRS. CONSTI
TUINTES:

Presidente Ulysses Guímarães c-- Abigail Feito
sa - AcivalGomes - Adauto Pereira - Ademir
Andrade - Adhemar de Barros Filho - Adolfo
Oliveira - Adroaldo Streck - Adylson Motta 
Affonso Camargo - Afif Domingos - Agassiz
Almeida - Agripino de Oliveira Lima - Airton
Cordeiro - Airton Sandoval - Albano Franco
- Albérico Cordeiro - Albérico Filho - Alceni
Guerra - Aldo Arantes - Alexandre Costa 
Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aloisio Vas
concelos - Aloysio Chaves - Álvaro Pacheco
- Alysson Paulinelli- Amaral Netto - Amaury
Müller"":" Ângelo Magalhães - Anna Maria Rattes
- Annibal Barcellos - Antero de Barros - Antô
nio Britto - Antônio Carlos Konder Reis - Antô
nio de Jesus - Antonio Ferreira - Antonio Gas
par - Antonio Perosa - Antonio Salim Curiati
- Amaldo Faria de Sá - Amaldo Martins 
Amold Fioravante - Arolde de Oliveira- Artenir
Wemer - Artur da Távola - Assis Canuto 
Augusto Carvalho-Aureo Mello- Basílio V'dIani
- Benedicto Monteiro - Benedita da Silva 
Bernardo Cabral-Beth Azize - Bezerra de Melo
- Bocayuva Cunha - Bonifácio de Andrada 
Brandão Monteiro - Caio Pompeu - Cardoso
Alves - Carlos Alberto - Carlos Alberto Caó
- Carlos Benevides - Carlos Cardinal- Carlos
Mosconi - Carlos Sant'Anna - Carlos Vrrgílio
-Cássio Cunha Lima-Célio de Castro-Celso
Dourado- César Maia- Chagas Duarte -Cha
gas Rodrigues - Chico Humberto - Christóvam
Chiaradia - Cid Carvalho- Cid Sabóia de Carva
lho - Cláudio Ávila - Cleonâncio Fonseca 
Costa Ferreira -CristinaTavares - Dálton Cana
brava - Darcy Pozza - Daso Coimbra - Del
Bosco Amaral- Delfim Netto - Denisar Ameiro
- Dionisio Dal Prá - Dionísio Hage - Dirce
Tutu Quadros - Dirceu Cameiro - Divaldo Su
ruagy - Djenal Gonçalves - Doreto Campanari
- Edésio Frias - Edivaldo Holanda - Edivaldo
Motta - Edmé Tavares - Edmilson Valentim
-Eduardo Bonfrrn-EduardoJorge-Eduardo
Moreira - Elias Murad - Eraldo Tinoco - Eral
do Trindade - Euclides Scalco - Eunice Michi
les - Evaldo Gonçalves - Expedito Machado
-Ézio Ferreira - Fábio Feldmann- Fábio Rau
nheitti - Farabulini Júnior - Fausto Fernandes
-FaustoRocha-Felipe Mendes-Feres Nader
- Fernando Cunha - Fernando Gasparian-
Fernando Gomes - Fernando Henrique Cardoso
- Femando Lyra- Fernando Santana - Firmo
de Castro - Flavio Palmier da Veiga- Florestan
Fernandes - Floriceno Paixão- Francisco Ama
ral- Francisco Benjamim - Francisco Cameiro
- Francisco Diógenes - Francisco Küster 
Francisco,Pinto - Francisco Rollemberg - Fran
cisco Rossi - Francisco Sales - Furtado Leite
- Gabriel Guerreiro - Genebaldo Correia 
Geovani Borges - Geraldo Alckmin Filho - Ge
raldo Bulhões - Geraldo Melo- Gerson Camata

- Gerson Marcondes - Gerson Peres - Gidel
Dantas - Gil César - Gonzaga Patriota - Gui
lherme Palmeira - Gustavo de Faria - Haroldo
Lima - Haroldo Sabóia - Hélio Costa - Hélio
Duque - HélioManhães - HélioRosas - Henri
que Córdova - Henrique Eduardo Alves- Herá
clito Fortes - Hermes Zaneti - Homero Santos
- Humberto Souto - Iberê Ferreira - Ibsen
Pinheiro -Inocêncio Oliveira - Irajá Rodrigues
-Irarn Saraiva -Irma Passoni -Israel Pinheiro
- Itamar Franco - Ivo Lech - Ivo Mainardi
- Jacy Scanagatta - Jairo Carneiro - Jarbas
Passarinho - Jayme Paliarin - Jayme Santana
- Jesus Tajra - Joaci Góes - João Agripino
-João Calmon-João Cunha-João de Deus
Antunes -João Lobo -João Machado Rollem
berg - João Natal - João Paulo - João Rezek
-Joaquim Bevilacqua -Joaquim Francisco
Joaquim Sucena-Jofran Frejat-Jonas Pinhei
ro - Jorge Bornhausen - Jorge Hage -Jorge
ar-Jorge Uequed -Jorge Vianna-José Agri
pino - José Camargo - José Carlos Grecco
-José Carlos Sabóia-José Carlos Vasconcelos
- José Costa - José da Conceição - José
Dutra - José Elias - José Fernandes - José
Fogaça - José Freire - José Genoíno - José
Guedes - José Jorge - José Lins - José Luiz
de Sá - José Luiz Maia - José Maranhão 
José Mauricio-José Mendonça Bezerra -José
Moura - José Paulo Bisol - José Queiroz 
José Richa - José Serra - José Tavares 
José Teixeira - José Tinoco - Juarez Antunes
- Júlio Campos - Júlio Costamilan - Jutahy
Magalhães - Koyulha - LaelVarella-Lavoisier
Maia - Lélio Souza - Leopoldo Peres - Leur
Lomanto - LevyDias - Lidice da Mata - Lou
rivalBaptista - Lúcio Alcântara - Luís Roberto
Ponte - Luiz Freire - Luiz Inácio Lula da Silva
- Luiz Marques - Luiz Salomão - Luiz Soyer
- Lysâne_as Maciel - Maguito VIlela - Manoel
Castro - Manoel Moreira - Manoel Ribeiro 
Mansueto de Lavor - Márcia Kubitschek - Már·
cio Braga - Marco Maciel-Marcondes Gadelha
- Marcos Lima - Marcos Perez Queiroz - Maria
de Lourdes Abadia - Maria Lúcia - Mário Covas
- Mário de Oliveira - Mário Maia - Marluce
Pinto - Maurício Campos - Maurício Corrêa
- Mauricio Fruet - Maurilio Ferreira Lima 
Mauro Benevides - Mauro Borges - Mauro
Campos - Mauro Miranda - Mauro Sampaio
- MaxRosenmann - Meira Filho - Melo Freire
- Mendes Botelho - Mendes Canale - Mendes
Ribeiro .:... Messias Góis - Messias Soares 
Milton Lima - Milton Reis - Miraldo Gomes 
Miro Teixeira - Moema São Thiago - Mussa
Demes - NaborJúnior - Naphtali Alvesde Sou
za - Narciso Mendes- Nelson Aguiar - Nelson
Cameiro - Nelson Jobim - Nelson Seixas ~
Nelson Wedekin - Nelton Friedrich - NeyMara
nhão - Nilso Sguarezi - Nilson Gibson - Nion
Albemaz - Nyder Barbosa - Octávio Elísio 
Olívio Dutra - Orlando Bezerra - Orlando Pa
checo - Oscar Corrêa -Osmir üma - Osvaldo
Bender - Osvaldo Coelho - Ottomar Pinto 
Paes de Andrade - Paes Landim - Paulo Delga
do - Paulo Mincarone - Paulo Paim - Paulo
Ramos - Paulo Silva - Paulo Zarzur - Pedro
Canedo - Percival Muniz - Pimenta da Veiga
- Plínio Arruda Sampaio - Pompeu de Sousa
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira -
Raimundo Rezende - Raquel Cândido - Raquel
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Capiberibe - Raul Belém - Renan Calheiros
- Renato Vianna - Ricardo Izar- Rita Camata
- Roberto Augusto - Roberto Brant - Roberto
Campos - Roberto D'Ávila - Roberto Freire 
R()berto RoUemberg - Robson Marinho - Rodri
gues Palma - Ronaldo Aragão - Ronaldo Carva
lho - Ronaldo Cezar Coelho - Rose de Freitas
- Rospide Netto - Rubem Branquinho - Ru
bem Medina - Ruberval Pilotto - Ruy Bacelar
- Ruy Nedel- Sadie Hauache - Salatiel Carva
lho - Sandra Cavalcanti - Santinho Furtado
- Saulo Queiroz - Sérgio Wemeck - Severo
Gomes - Sílvio Abreu - Simão Sessim - Si
queira Campos - Sólon Borges dos Reis - Sote
ro Cunha - Telmo Kirst - Teotonio Vllela.Filho
- Theodoro Mendes - Tito Costa - Ubiratan
Aguiar - U1durico Pinto - Valmir Campelo 
Valter Pereira - Vasco Alves - Vicente Bogo
- Victor Faccioni - Victor Fontana - Victor
Trovão - Vilson Souza - Vinicius Cansanção
- Virgildásiode Senna - Virgílio Galassi - VIrgí
lio Guimarães - Vitor Buaiz - VivaldoBarbosa
- Vladimir Palmeira - Waldeck Ornélas - Wal
dyr Pugliesi - Wilson Campos - Wilson Martins
- Ziza Valadare.

IV -APRESENTAÇÃO
DE PROPOSiÇÕES

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Os Srs. Constituintes que tenham proposiçôes
a apresentar queiram fazê-lo. (Pausa.)

Apresenta proposição o Sr:

LUIZ SALoMÃo - Requerimento de informa
ções ao Banco Central da República, através' do
Gabinete da Presidência da República, sobre os
balanços patrimoniais do Banco do Estado do
Rio de Janeiro - Banerj.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vai-se passar à

v - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 203

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 4° da Resolução

n" 3, de 1988, destaque para Emenda 2P
000119-0.- Hélio Rosas.

, O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
E a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N° 119
Do Sr. Hélio Rosas

Acrescente-se ao Ato das Disposições Gerais
e Transitórias do Projeto de Constituição "A" da
Comissão de Sístematízaçâo um artigo com a
seguinte redação:

"Art. O período de mandato, não cum-
prido em decorrência de cassação ou sus
pensão- de direitos políticos por Ato Institu
cional, será contado para todos os efeitos,

devendo as Leis que, dispuserem sobre Insti
tutos ou Fundos de Pensão ou Aposentadoria
das Casas Legislativas ser adaptadas para
cumprimento desta dísposíção.' .

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra o nobre Constituinte Hélio Rosas,
para justificar sua proposição.

O Sr. Carlos Sant'Anna - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) -
Tem V.Ex"a palavra p~la ordem. '. ,

O SR. CARLOS SANTANNA (PMDB-BA'
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não'
estávamos em processo de votação?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) --;-,
Foi retirado pelo nobre autor da proposição, o
que ajudou o adiantamento das nossas votações.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) "'
Havendo o nobre Constituinte desistido, dou' a
palavra 'ao nobre Constituinte Nelson Carneiro,
porque se considerou impedido o nobre Relator
efetivo, Bemardo Cabral.

,o SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs,
Constituintes, dei por escrito o seguinte parecer:

"Aemenda pretende que seja contado pa
ra todos os efeitos o período do mandato
parlamentar, não cumprido em decorrência
de cassação ou suspensão de direitos políti-.
cos por Ato Institucional e manda que as
leis que dispuserem sobre institutos ou fun
dos de pensão ou aposentadoria das Casas
Legislativas sejam adaptadas para cumpri
mento dessa disposição."

O parecer aceita ou rejeita a emenda. Não pode
alterá-Ia. A reivindicação é justa, eis que se refere
apenas ao mandato violentamente interrompido.

No âmbito federal, tal providência já está em
vigor, desde a Lei n° 7.586, de 6 de janeiro de
1987. Basta ao legislador estadual incluí-Ia na le
gislaç~o reguladora dos institutos, ou fundos de
pensão locais, com as cautelas constantes daque
le diploma legal, ou as possibilidades financeiras
dos respectivos órgãos. Na impossibilidade, sur
giria nova redação à emenda explicitada.

Meu parecer é pela rejeição.
Quero esclarecer que em 6 de janeiro de 1987

.o Presidente José Fragelli promulgou a Lei rr
7.586, que assegurou àqueles cassados a possibi
lidade de completarem o seu mandato. Essa dis
posição, a meu ver, não precisa figurar em lei
e na Constituição. Cada Estado poderá fazer lei
semelhante, porque há padrão federal. Não há
necessidade de se incluir na Constituição uma
disposição dizendo o que as Assembléias devem
fazer. Não podemos impor às Assembléias Legis
lativas uma dísposíção que pode causar prejuízo
aos próprios institutos.

Há institutos que podem aceitar essa sugestão,
já acatada pelo-IPC, e outros que não podem.
Este é o parecer. Mas é um assunto que está
entregue aos parlamentares de cada Estado.

Tendo em vista o panorama nacional, a solução
já existe. Resta apenas que cada Estado tome
a providência.

Sr. Presidente, o parecer é contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O parecer é contrário, pelas razões apontadas.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. AMARAL NE1TO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PDS acompanha o Relator e vota "não".

O Sr. Inocêncio Oliveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
Tem V.Ex"a palavra. .

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, a Frente
Liberal acompanha o Relator e, por questão de
coerência, votará "não".

O Sr. Roberto Freire .-:.. Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR~ ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PCB votará
"não".

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro votará "não".

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B votará "não".

O Sr. Paulo DeIgacIo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT- MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores é contra. Vota "não".

O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ROBSON MARINHO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) -A Liderança do PMDB
sugere à sua bancada que vote "não".

O Sr. Hélio Rosas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. HÉLIo ROSAS (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para econo
mia processual, já que está definida a tendência
do Plenário, solicitoa retirada da emenda.
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Grato a V. EX" Decisão inteligente de parte de
V. EX"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N°1.875

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 4° da Resolução

n° 3, de 1988, destaque para Emenda n
2P01461-5 - Disp. Trans. Jayme PaIIarin
, O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
E a seguinte a matéria destacada:

EMENDAN° 1.461
Do Sr. Jayme Paliarin

Inclua-se onde couber nas Disposições Transi
tórias do Projeto de Constituição o artigo com
a seguinte redação:

"Todos os que tiveram direitos políticos
suspensos pelos Atos Institucionais, no exer
cício de mandatos eletivos, contarão, sem
ônus para os beneficiários, para efeito de
aposentadoria e pensão, junto aos Institutos
de Previdência a que pertencem ou junto aos
Institutos de Previdência dos Estados onde
exerciam mandatos políticos e cassação do
mandato, o período compreendido entre a
data de suspensão de direitos e a data de
28 de agosto de 1979, dia em que a Lei
rr 6.683 extinguiu os efeitos da ineligibilidade
provocada pelos Atos Institucionais."

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi,para encaminhar a votação.

O SR. GASTONE RIGHI (PlB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, ouvi sempre, ao longo de minha vida,
que não é o próprio beneficiado o melhor advo
gado de suas razões junto àqueles que o devem
julgar, mas não podia furtar-me à tarefa de vir
a esta tribuna explicar aquilo que a Emenda n°
1.461 está postulando, apesar de ser beneficiário
dela. Tenho a soma da experiência e do conheci
mento, o que me permite enunciar a V.Ex'" aquilo
que estamos discutindo e pretendendo votar.

Todos, neste Pais, servidores públicos civis ou
militares, servidores de estatais, trabalhadores de
empresas privadas, quando foram cassados ou
atingidos em seus direitos, demitidos, expulsos,
suspensos em virtude de atos políticos,para efeito
de suas aposentadorias .tiveram contado esse
tempo em que estiveram afastados como de efeti
vo exercício. Apenas um grupamento neste Pais
não teve contado como tempo de serviço o peno
do em que estiveram impedidos de trabalhar ou
com seus direitos suspensos. Curiosamente, fo
ram exatamente os políticos, aqueles que exer
ciam cargos de vereadores, prefeitos, deputados
estaduais, deputados federais, senadores ou go
vernadores; aqueles que eram membros dos cha
mados "partidos clandestinos"; aqueles que fo
ram exilados;aqueles que foram banidos; aqueles
que ficaram presos; aqueles que ficaram na clan
destinidade, perseguídos-pelos aparelhos repres
sores de então. E aí estão às dezenas: Maurílio
Ferreira Uma; MiguelArraes, Davi Lérer e tantos

.outros que, banidos, em terras estrangeiras, não
puderam, durante o período de cassação de seus
mandatos e suspensão dos seus direitos políticos,
trabalhar e, conseqüentemente contribuir para a
Previdência Social.

Esta emenda não pede qualquer ressarcimento
em dinheiro, não pede qualquer compensação
monetária, não pede qualquer indenização; pos
tula apenas que se reconheça esse mesmo direito
a essa gente que foi sacrificada politicamente,
apenas politicamente, que teve os direitos políti
cos suspensos, que foi impedida de exercitar ativi
dades políticas ou públicas, que ficou impossi
bilitada até de residir no País, e, muitos, de viver
leQíma e publicamente. Por esses peço e clamo.
Não por mim, mas por muitos companheiros co
munistas, como Lúciano Le Pera, Ricardo Zaratini
e tantos outros que durante dez ou mais anos,
até aanistia de 1979, não puderam exercer ativi
dades lícitas no País, não tiveram o direito de
contribuir para o INPS. Enquanto qualquer um
de V.EX"s. pode aposentar-se aos 30 ou 35 anos
de serviço, aqueles terão de se aposentar aos 45
ou 50 anos de serviço. Foram-lhes tirados 10,
12 ou mais anos de suas vidas, durante os quais
alguns tiveram cassados e com seus direitos polí
ticos suspensos.

O que se pede aqui e a contagem desse tempo
para efeito de aposentadoria. Não há, por trás
disso, qualquer remuneração, qualquer indeniza
ção, qualquer sangria aos cofres públicos; há ape
nas justiça elementar. Cassaram os mandatos de
deputados e vereadores; proibiram-nos de exercer
atividades públicas ou políticas e até profissionais.
Peço-Ihes que aprovem a contagem desse perío
do entre a cassação do mandato e a anistia de
1979 como tempo de serviço.

Tempo de serviço não é patrimônio pessoal
de ninguém; é patrimônio da família;é patrimônio
do cidadão enquanto ser humano. Ninguém tem
o direito de tirar da vida de outrem lO, 12, 13
anos. Foi o que fizeram, e pretendemos que isto
seja reparado. Todos os servidores públicos civis
ou militares, todos os empregados de estatais,
todos os funcionários de empresas privadas tive
ram contado, para efeito de aposentadoria, o tem
po em que ficaram afastados. Só os políticos,
os que tinham mandato, os que tinham tarefa
política nos partidos, só esses ficaram à míngua
e afastados da justiça, que queremos distribuir
agora.

Peço a todos que façam justiça a essa gente,
muito menos a mim, muito mais a Hermano Al
ves, a Maurílio Ferreira Uma, a Luciano Le Pera,
a Ricardo Zaratini e a tantos outros companheiros
de luta que, por estarem na clandestinidade, fica
ram impossibilitados de contar seu tempo de ser
viço. Peço o voto "sim" para essa emenda, que
considero da mais alta, da mais elevada, da mais
esperada e ansiada justiça.

O Sr. Érico Pegoraro - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

OSR. ÉRIcoPEGORARO (PFL-RS. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, apenas para
declarar que na votação anterior o meu voto, que
era "sim", não foi registrado no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada a declaração de V.EX"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos ouvir o relator designado, o nobre Consti
tuinte Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs,
Constituintes, a emenda do nobre Constituinte
Jayme Paliarin, que acaba de ser defendida com
ardor pelo eminente Constituinte Gastone Righi,
merece a apreciação serena desta Casa. Daí por
que peço a atenção do Plenário para as razões
que vou expor.

A emenda estabelece o seguinte:

'Todos os que tiveram direitos políticos
suspensos pelos Atos Institucionais, no exer
cício de mandatos eletivos, contarão, sem
ônus para os beneficiários, para efeito de
aposentadoria e pensão junto aos Institutos
de Previdência a que pertenciam ou junto
aos Institutos de Previdência dos Estados on
de exerciam mandatos, o período compreen
dido entre a data de suspensão de direitos
políticos e cassação do mandato e a data
de 28 de agosto de 1979, dia em que a Lei
rr 6.683 extinguiu os efeitos da inelegibili
dade provocada pelos Atos Institucionais."

No parecerque dei por escrito, em janeiro, disse
o seguinte:

"O Instituto de Previdência dos Congres
sistas, sediado em Brasília, tem como finali
dade principal, e que justificou sua criação,
o pagamento do benefício de:

I-pensão:
a) por tempo de mandato;
b) por tempo de contribuição;
c) por tempo de serviço;
d) por invalidez;
e) por morte.
E, secundariamente, o pagamento de aUXÍ

lío-doença e auxílio-funeral.
Ora, o que ao ilustre autor da emenda pare

ce secundário, aposentadoria e pensão é o
principal. Não se pode autorizar que todos
os Parlamentares cassados tenham, na União
e nos Estados, contados como tempo de
efetiva contribuição os anos em que estive
ram arbitrariamente afastados de suas ativi
dades políticas, sob pena da falência do !PC
e daqueles Institutos estaduais, que não con
fundiram seus recursos com os recursos do
Tesouro Estadual. Seria, por outro lado, ima
ginar que, não fora a cassação, o Congres
sista seria reeleito sem interrupção até 28
de agosto de 1979, o que importaria em pror
rogar o mandato bruscamente interrompido,
num país onde grande é (e tem sido cons
tante) a rotatividade parlamentar. A Lei n°
7.586, de 6 de janeiro de 1987, já assegurou
ao Parlamentar cassado o direito de recolher
ao IPCas contribuições relativas ao mandato
interrompido."

Há uma lei que permite ao parlamentar que
foi cassado, por exemplo, em 1964, contar o seu
tempo de serviço de 1962 a 1966. O que quer
a emenda é que além disso, se assegure a ele
o mesmo direito, como se tivesse sido reeleito
sucessivamente, até 1979. Sou um antigo presi
dente do Instituto de Previdência dos Congres
sistas. Ainda ontem, indo ao Instituto, encontrei
a viúva do saudoso Senador Clodomir Milet, que
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por vinte e quatro anos foi Deputado e Senador,
e soube que ela recebe pensão de Cz$ 9.650,00.
A viúva de Nunes Freire, ex-Deputado e ex-Go
vernador do Maranhão, recebe apenas Cz$
1.700,00. O Instituto não tem recursos para aten
der aos encargos que lhe querem atnbuír, sob
pena de quebrar. A Assembléia Nacional Consti
tuinte tem agora o dever de evitar que apenas
alguns sejam beneficiados, a fim de que todas
as duas rml e tantas famílias que vivem às custas
do Instituto não sejam prejudicadas amanhã.

Por isso, meu parecer é contrário.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Em votação. O parecer é contrário.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B votará "não".

OSr. AdemirAndrade- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB -BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro votará "não".

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o POS votará
"não".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, conside
ramos que o tempo que faltava para o exercício
pleno do mandato poderia ser levado em conta
para a aposentadoria, mas esta emenda não com
templa isso; ao contrário, contempla todo o perío
do até 1979, mesmo sem que o beneficiado tenha
exercido mandato. Por essa razão o Partido Co
munista Brasileiro votará contra.

O Sr. Elias Murad - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ELIAS MaRAD (PTB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista
o fato de que não há ônus para o erário, mas
apenas uma justa contagem de tempo, a Lide
rança do PTB recomenda à sua bancada que
vote "sim".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em virtude
da natureza da emenda e de como está redigida,
o Partido dos Trabalhadores votará "não".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Poé.- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo
em vista a maneira como está redigida a emenda
e como é considerado não o tempo que faltaria
para o término do mandato, mas o tempo entre
a cassação e uma determinada data, o Partido
Democrata Cristão é forçado a votar contra.

O Sr. Adolfo Oliveira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ADOLFO OUVEIRA (PL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão
está aberta para o Partido Liberal, mas o Lfder
votará "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)':
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, dentro da
linha de coerência do nosso partido, temos votado
sistematicamente 'contra a concessão de anistia
a setores militares que a pretendem. Como tal,
também não podemos conceder anistia a civis.
Sugiro à minha bancada que vote "não".

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. MÁRIo COVAS - Sr. Presidente,
a Liderança do PMDBvotará "não", com o Relator.

O Sr. Brandão Monteiro - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso
partido é a favor da anistia, mas votaremos "não"
a esta proposição, porque não é justa ao englobar
todo o período até 1979.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Passamos à votação.

A proposição, como ouviram, tem parecer con
trário do Relator.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado: (Votação na 643);

SIM-42
NÃO-384
ABSTENÇÃO - 20
TOTAL-446

A Emenda foi rejeitada.

VOTARAM OSSRS. CONSTrr(JINfES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Não
Acival Gomes - Não
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Não
Adhemar de Barros Filho - Não
Adolfo Oliveira - Sim
Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Não
Aécio Neves - Não
Afif Domingos - Não
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Não
Airton Cordeiro - Não
Airton Sandoval - Não
Albano Franco - Não
Albérico Cordeiro - Não
Albérico Filho - Não
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Não
Alexandre Costa - Não
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Não
Almir Gabriel - Não
Aloisio Vasconcelos - Não
Aloysio Chaves - Não
Aloysio Teixeira - Não
AluízioCampos - Não
Álvaro Pacheco - Não
Alysson Paulinelli - Não
Arnaury Müller - Não
Arnilcar Moreira - Não
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Não
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Não
Antônio Britto - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Ferreira - Não
Antonio Gaspar - Não
Antonio Perosa - Não
Antonio Salim Curiati - Não
Arnaldo Faria de Sá - Não
Arnaldo Martins - Não
Arnaldo Prieto -Não
Arnold Fioravante - Não
Arolde de Oliveira - Não
Artur da Távola -Abstenção
Asdrubal Bentes - Não
Assis Canuto - Abstenção
Augusto Carvalho - Não
Aureo Mello - Sim
Basílio Villani - Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Não
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral - Abstenção
Beth Azize- Não
Bezerra de Melo - Não
Bocayuva Cunha - Não
Brandão Monteiro - Não
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves - Abstenção
Carlos Alberto - Não
Carlos Alberto Caó - Abstenção
Carlos Benevides - Não
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Carlos Cardinal - Não
Carlos Chiarelli- Não
Carlos Cotta - Sim
Carlos Mosconi - Não
Carlos Sant'Anna - Não
Carlos Virgílio - Não
Carrel Benevides - Sim
Cássio Cunha Uma - Sim
Célio de Castro - Não
Celso Dourado - Não
César Maia - Não
Chagas Duarte - Não
Chagas Rodrigues - Não
Chico Humberto - Não
Christóvam Chiaradia - Não
Cid Carvalho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Não
Cláudio Ávila- Não
Cleonâncio Fonseca - Não
Costa Ferreira - Não
Cristina Tavares - Não
Dálton Canabrava - Não
Darcy Deitos - Não
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
DaviAlves Silva - Não
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Não
Dionisio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Não
Dirceu Cameiro - Não
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil- Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Não
Edésio Frias - Não
Edison Lobão - Não
Edivaldo Holanda - Sim
Edivaldo Motta - Não
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Não
Eduardo Bonfim - Não
Eduardo Jorge - Não
Eduardo Moreira - Não
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Eliézer Moreira - Abstenção
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Não
Erico Pegoraro - Não
Ervin Bonkoski - Não
Euclides Scalco - Não
Eunice Michiles- Não
Evaldo Gonçalves - Sim
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Farabuliiü Júnior - Não
Fausto Rocha - Sim
Felipe ."tendes - Não
Feres Nader - Sim
Fernando Cunha - Não
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Não
Fernando Henrique Cardoso - Não
Fernando Lyra - Não
Fernando Santana - Não
Fernando Velasco - Não

Firmo de Castro - Não
Aávio Rocha - Não
Florestan Fernandes - Não
Floríceno Paixão - Não
França Teixeira - Não
Francisco Amaral - Sim
Francisco Benjamim - Não
Francisco Cameiro - Não
Francisco Diógenes - Não
Francisco Kuster - Não
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Francisco Sales - Não
Furtado Leite - Não
Gabriel Guerreiro - Não
Gandi Jamil- Não
Gastone Righi - Sim
Genebaldo Correia - Não
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Geraldo Bulhões - Não
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Aeming - Não
Geraldo Melo - Sim
Gerson Camata - Não
Gerson Marcondes - Sim
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Não
Gil César - Não
Gilson Machado - Não
Gonzaga Patriota - Não
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Não
Haroldo Uma - Não
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Abstenção
HélioManhães - Não
Henrique Córdova - Não

c Henrique Eduardo Alves - Não
Homero Santos - Não
Humberto Lucena - Não
Iberê Ferreira - Não
Ibsen Pinheiro - Não
Inocêncio Oliveira - Sim
Iram Saraiva - Não
Irma Passoni - Não
Ismael Wanderley - Não
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Não
Ivo Lech - Não
Ivo Mainardi - Não
IvoVanderlinde - Não
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Azi- Não
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad - Não
Jarbas Passarinho - Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Não
Jesus Tajra - Abstenção
Joaci Góes - Não
João Agripino - Não
João Calmon - Não
João Castelo - Não '
João Cunha - Não
João de Deus Antunes - Não
João Lobo - Não
João Machado Rollemberg - Abstenção
João Menezes~ Não
João Paulo - Não

Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Francisco - Não
Joaquim Sucena - Não
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jonival Lucas - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bornhausen - Não
Jorge Hage - Não
Jorge Medauar - Não
Jorge Uequed - Abstenção
Jorge Vianna - Não
José Agripino - Abstenção
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Não
José Carlos Sabóia - Não
José Costa - Não
José da Conceição - Não
José Dutra - Não
José Elias - Sim
José Fernandes - Não
José Fogaça - Não
José Freire - Não
José Genoíno - Não
José Geraldo - Não
José Guedes - Não
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Lourenço - Não
José Luizde Sá - Sim
José LuizMaia - Não
José Maranhão - Não
José Maria Eymael - Não
José Maurício - Abstenção
José Melo - Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol- Não
José Queiroz - Não
José Richa - Não
José Santana de Vasconcellos - Não
José Serra - Não
José Tavares - Não
José Teixeira - Não
José Tinoco - Não
José U1íssesde Oliveira - Não
Juarez Antunes - Não
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Não
Jutahy Magalhães - Não
Koyu lha - Não
Lael Varella- Não
Lavoisier Maia - Não
Lélio Souza - Não
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Não
Levy Dias - Não
LezioSathler - Não
Udice da Mata - Não
Lourival Baptista - Não
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Não
Luiz Freire - Abstenção
LuizInácio Lula da Silva - Não
LuizMarques - Não

, LuizSalomão - Não
LuizSoyer - Não

, LuizViana - Não
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Lysâneas Maciel - Abstenção
Maguito VIlela - Não
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Não
Manoel Ribeiro - Não
Mansueto de Lavor - Abstenção
Márcia Kubitschek - Não
Márcio Braga - Não
Marco Maciel- Não
Marcos Lima - Não
Marcos Perez Queiroz - Não
Maria de Lourdes Abadia - Não
Maria Lúcia - Não
Mário Assad - Não
Mário Covas - Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Não
Marluce Pinto - Sim
Matheus Iensen - Não
Maurício Fruet - Não
Mauricio Nasser - Não
Maun1io Ferreira Uma - Abstenção
Mauro Benevides - Não
Mauro Borges - Não
f1auro Campos - Não
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Não
Max Rosenmann - Não
Meira Filho - Não
Mello Reis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Canale - Não
Mendes Ribeiro - Não
Messias Góis - Não
Messias Soares - Abstenção
Michel Temer - Não
MiltonBarbosa - Não
Milton Lima - Não
Milton Reis - Não
Miraldo Gomes - Não
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Não
Mussa Demes - Não
Myrian Portella - Não
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Não
Narciso Mendes - Não
Nelson Àguiar - Não
Nelson Carneiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Sabrá - Sim
Nelson Seixas - Não
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Não
Ney Maranhão - Não
Nilso Sguarezi - Não
Nilson Gibson - Não
Nion Albemaz - Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Não
Olívio Dutra - Não
Onofre Corrêa - Não
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmar Leitão - Não
Osmir Lima - Não
Osmundo Rebouças - Não
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Coelho - Não
Osvaldo Macedo - Não

, Osvaldo Sobrinho - Não

Oswaldo Almeida - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Não
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Não
Paulo Macarini - Não
Paulo Marques - Não
Paulo Paim - Não
Paulo Ramos - Sim
Paulo Silva - Não
Paulo Zarzur - Não
Pedro Canedo - Não
Percival Muniz- Não
Pimenta da Veiga - Não
Plínio Arruda Sampaio - Não
Plínio Martins - Não
Pompeu de Sousa - Não
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Lira - Não
Raimundo Rezende - Não
Raquel Cândido - Abstenção
Raquel Capiberibe - Não
Raul Belém - Não
Renan Calheiros - Não
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Não
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Não
Rita Camata - Não
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Não
Roberto Rollemberg - Não
Roberto Torres - Não
Roberto Vital - Não
Robson Marinho - Não
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Não
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Não
Ronan Tito - Não
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rospide Netto - Não
Rubem Branquinho - Não
Rubem Medina - Não
Ruberval Pilotto - Não
Ruy Bacelar - Não
Ruy Nedel - Não
Sadie Hauache - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Não
Santinho Furtado - Não
Saulo Queiroz - Não
Sérgio Spada - Sim
Severo Gomes - Não
Sigmaringa Seixas - Não
SílvioAbreu - Não
Simão Sessim - Não
Siqueira Campos - Não
Sólon Borges dos Reis - Sim
Tadeu França - Não
Telmo Kirst- Não
Teotonio VIlela Filho - Não
Theodoro Mendes - Não
Tito Costa - Não
(Jbiratan Aguiar - Não
(Jbiratan Spinelli - Não
U1durico Pinto - Não

Valmir Campelo - Não
Valter Pereira - Não
Vasco Alves- Sim
Vicente Bago - Não
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
VictorTrovão - Não
VIlsonSouza - Não
ViniciusCansanção - Não ~

Virgildásiode Senna - Não
VIrgílio Galassi - Não
Virgílio Guimarães - Não
VitorBuaiz - Não
VIValdo Barbosa - Não
VladimirPalmeira - Não
Wagner Lago - Não
Waldeck Ornélas - Não
Waldyr Pugliesi - Não
Walmor de Luca - Não
Wilson Campos - Abstenção
Wilson Martins - Não
ZizaValadares - Não

O Sr. João Castelo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Olysses Guimarães)-
Tem V.Ex"a palavra. .

O SR. JOÃO CASTELO (PDS - MASem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim",
mas o painel acusou o voto "não". Peço que V.
Ex"retifique o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Olysses Guimarães)-
V.Ex"será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anunciamos a fusão de responsabilidade dos
Constituintes Brandão Monteiro e MárioUma, por
autorização que consta da fusão de dispositivos
feita pelos Constituintes Nelson Wedekin e Mário
Covas com o seguinte texto: Os firmatários, auto
res dos destaques e emendas abaixo assinados,
vêm requerer, nos termos do § 2° do art. 370
da Resolução n° 03/88, a fusão das proposições
para efeito de ser votada; como texto substitutivo
§ 7° do art. 5° do Projeto (sem correspondência
no Subst. 2045) a seguinte redação:

Art. 5° ..
§ 7° Concede-se igualmente anistia a to

dos os servidores militares que, em decor
rência dos fatos ocorridos em 1964, tenham
sido atingidos' por atos administrativos, des
de que sentença judicial, proferida em ação
proposta no prazo de cento e oitenta dias,
reconheça que a punição tenha decorrido
de motivação exclusivamente política, asse
gurando-se-Ihes os direitos e vantagens pre
vistos na Emenda Constitucional n° 26, de
27 de novembro de 1985.

Sala das Sessões, de junho de 1988. -
Mário Uma, D. 2144IE.1819 - Nelson Wede
kim, E 00453/9. - Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mário
Covas, para justificar a proposição.

O SR. MARIo COVAS (PMDB- SP. Sem'
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"se Srs.
Constituintes, "nós, representantes do povo brasi
leiro, reunidos em Assembléia Nacional Consti
tuinte para instítuir~op~Umnovo Estado deIT!O-
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crático destinado a assegurar o exercíciodos direi
tos sociais, individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma socie
dade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fun
dada na harmonia social da Nação e compro
metida com a solução pacífica de todas as contro
vérsias, tanto na ordem interna como na ordem
internacional, promulgamos, sob a proteção de
Deus, esta Constituição da República Federativa
do Brasil".

Sr. Presidente, eis o texto que esta Casa já apro
vou como preâmbulo a encimar a Constituição
que ora votamos. Voltoa insistir:"documento des
tinado a assegurar a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmo
nia social.

Senhor Presidente, Sr's e Srs. Constituintes, es
ta Nação assistiu, ao longo desses 20 anos, mais
recentemente, a uma campanha que atingiu, e
com sucesso, a Pátria brasileira,para que se colo
casse no capítulo do esquecimento o que havia
acontecido durante esse período. A isso se cha
mou anistia ampla, geral e irrestrita. E de tal ma
neira se tomou uma aspiração nacional que fer
mentou, a partir daí, as raízes da nacionalidade
em determinados instantes. A anistia ganhou cur
so, atingiu os mais variados setores, e a Nação
pôde encontrar a si própria para reconciliarmos
Estado e povo, numa tentativa de voltar ao que
está prescrito no preâmbulo da Constituição.

Ora, Sr. Presidente, o ato convocat6rio da As
sembléia Nacional Constituinte teve a garanti-lo
e a sustentá-lo uma afirmação adicional nesta
mesma direção. A Emenda rr 26, que convocou
a Constituinte, preconizava uma anistiá aos milita
res, anistia esta que não previa reintegração nem
pagamento dos atrasados, mas que, ao contrário,
preconizava que aqueles que teriam sido afasta
dos por motivos poíítlcos deveriam receber uma
aposentadoria igual à de quem no mesmo cargo
que ocupava quando afastado estivesse ocupan
do hoje. Desta maneira, muitos militaresatingidos
pelos atos de exceção foram anistiados e, conse
qüentemente, passaram a gozar da prerrogativa
que, afinal, a Nação lhes reconheceu- de perce-

c berem o correspondente ao que alguém em igual
cargo aos que ocupavam quando foram cassados
estava percebendo neste momento. Todavia, hou
ve entre esses um grupo desconsiderado, tão pe
queno quanto modesto, que não foiatingido sim
plesmente porque, não tendo sido atingido por
um ato institucional, não foi passível da anistia.
Foram atingidos por atos outros que não os insti
tucionais e, por viade consecüêncla, não gozaram
dQ privilégio, da prerrogativa ou do reconheci
mento que a Emenda n° 26 oferecia aos demais.
Sãoeles: os marinheiros que sofreram punições
de natureza administrativa, relatadas na Exposi
ção de Motivosrr 138, de21 de agosto de 1964,
do Ministérioda Marinha, e aqueles da Aeronáu
tica, objeto de Inquérito PolicialMiIitar da Associa
ção dos Cabos, publicada no Boletim Reservado
n° 21, de 11 de maio de 1965, da DP-Aero
náutica. Ora, dizem os Srs. Constituintes que es
ses praças não foram atingidos por atos institu
cionais e sim por atos administrativos. Éverdade.
Mas o que importa não é a forma. A anistia é
algo que se fez no reconhecimento de que a Na
ção precisava encontrar-se consigo própria, que

ela precisava caminhar no sentido do esqueci
mento dos fatos acontecidos em 1964. Não im
porta a forma como foi feito. O que importa é
que, independente do ato ser administrativo ou
não, a rigor ele repousa fundamentalmente numa
razão política. E se repousa numa razão política,
não há outro tratamento, sob pena de se cometer
a profunda injustiçade não se dar a esses homens,
marinheiros ou praças da Aeronáutica, o mesmo
tratamento que se deu a cada brasileiro, civil ou
militar.

Por isso, Sr. Presidente, com a autoriridade de
quem se violentou muitas vezes, anuncio desta
tribuna uma tomada de posição, exatamente no
sentido de limitar-se ao mínimo dispensável, ga
rantindo àqueles que nada tiveram o mínimo in
dispensável. Na mesma linha da Emenda 1'10 26,
deve-se permitir que cada um daqueles que, atra
vés de decisão da Justiça, foram atingidos por
motivação políticatenha também a mesma coisa,
ou seja, uma aposentadoria igual à dos que estão
no cargo em que estariam se não fossem atin
gidos.

Senhor Presidente, o texto da nossa emenda
é o seguinte:

"Concede-se igualmente a anistia a todos
os servidores militares que, em decorrência
dos fatos ocorridos em 1964, tenham sido
atingidos por atosàêJJniflistrativos, desde que
sentença judicialproferida em ação proposta
no prazo de 180 dias reconheça que a puni
ção tenha decorrido de motivação exclusiva
mente política, assegurando-se-lhe os direi
tos e vantagens previstas na Emenda Consti
tucional 1'1°26, de 27 de novembro de 1985:'

'Não era a emenda que gostaria de apresentar.
Não era sequer a emenda que tínhamos ontem
pronta para defender. Era o que nos pareceu,
o mínimo possível para que ela pudesse escrever,
ao finalda Constituição, algo que tivesse continui
dade e semelhança ao Preâmbulo da mesma.

Não há como fazer uma Constituição fundada
nos valores da liberdade, da dignidade, da segu
rança, da igualdade e da justiça, se não formos
capazes de estender a um único grupo, e tão
modesto quanto possível - volto a insistir o mo
desto de todo - aquilo que já foi estendido aos
demais.

Não dar a anistia seria uma profunda injustiça.
Mas não há injustiça maior - e é bom que esta
Casa, esta Constituinte saiba - do que conceder
a anistia para alguns e deixar outros fora dela.

Por isso, Sr. Presidente, votaremos essa emen
da em defesa dos marinheiros e praças da Aero
náutica.

o SR. PRESIDENI'E (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao Constituinte Carlos Sant'A
nna.

o SR. CARLOS SANrAI'tNA (PMDB - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Constituintes, repito que, desde o instante
em que os trabalhos constituintes começaram,
nas subcomissões, nas comissões temáticas, na
Comissão de Sistematização e. neste Plenário, a
Casa tem procurado encontrar o texto mais am
plo, mais abrangente, com a colaboração, inclu
sive,do insigne RelatorBernardo Cabral, para que
a anistia fosse inserida, como inserida está no
texto básico aprovado, com a maior amplitude,

dentro do maior consenso possível,para acautelar
e tranqüilizara Nação, a sociedade, os anistiados,
as Forças Armadas e representar realmente a
anistia um fator de esquecimento, um fator de
tranquilização.

Vejam V. Ex"',entretanto, que agora nos chega
às mãos uma emenda para votação de fusão em
que, pela primeira vez na história constitucional
brasileira, o poder que é capaz de conceder anis
tia, o Poder Legislativo, no caso o Poder Consti
tuinte, não a concede, mas é transferida para mi
lhares de pendêncas judiciais, a fim de acobertar
um tipo de anistia que não apareceu até agora.
Nem mesmo, Sr. Presidente, apareceu nas emen
das que dão, aparentemente, sustentação regi
mental à fusão - a anistia por atos administra
tivos.Onde a anistia,porventura, por atos adminis
trativos foi referenciada? As emendas correspon
dentes, já votadas aqui, caíram fragorosamente
por uma quantidade significativade votos, inclu
sive acima da metade necessária para a rejeição.

Masvejam, Srs. Constituintes, a redação do que
vamos votar:

"Concede-se igualmente anistia a todos os
servidores militares, em decorrência de fatos
ocorridos em 1964 e que tenham sido atingi
dos por atos militares."

Paro nessa frase. Vejam bem, a leitura precipi
tada dá a impressão de que a anistia cobre apenas
atos administrativos ocorridos em 64. Mas não
é isso. Aanistia proposta nessa emenda, que deve
ser rejeitada, deve receber o voto "não" dos Srs.
Constituintes. Ela vai cobrir todos os que foram
punidos, atingidos por atos militares em decor
rência de fatos acontecidos em 64, o que vale
dizerque, de 64 até o momento da promulgação
da Constituição, qualquer ato administrativo po
derá ser considerado anistiado pela emenda que
estamos apresentando. É claro que nisso há uma
oração que se subordina à oração principal. E
qual é a oração que se subordina à principal?
Diz-se que todos os servidores militares punidos
por atos administrativos, por fatos ocorridos des
de 1964, poderão ter anistia, desde que sentença
judicial proferida em ação proposta no prazo de
180 dias reconheça que a punição tenha sido
em decorrência de motivação exclusivamente po
lítica. Como é que qualquer servidor é punido
administrativamente e, depois, em sentença judi
cial,vai-se reconhecer que o motivo da demissão
não foi administrativa e sim por fato exclusiva
mente político?Aívai haver a interferência de um
subjetivismo do Poder Judiciário para cada ques
tão, a cada instante, a cada momento, para verifi
car se o fato foide exclusivacompetência punição
política, ou se o foi administrativamente.

Do ponto de vista prático, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes, é preciso que se saiba que no caso
em lide já foram anistiados, desde a lei de 1979
e a Emenda n°26, praças e oficiais,e, ao mesmo
tempo, foram desincorporados, desde 1964 até
1988, cerca de 12 mil homens.

Outro fato: o que são atos administrativos das
Forças Armadas? O que provoca a punição por
atos administrativos?

Os atos são a transferência para a reserva remu
nerada. Eles são feitos pela legislação ordinária
do Estatuto dos Militares, da Leide Serviço Militar,
dos regulamentos disciplinares. Esses atos admi
nistrativos correspondem à transferência para a
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reserva remunerada, à reforma, à demissão, à per
da de posto e patente, à anulação da incorpo
ração, à/desincorporação, à punição disciplinar,
à deserção, ao falecimento e ao extravio.Tirando
o falecimento, issosignifica que se essa emenda,
por desgraça, fosse aprovada, dentro de 180 dias
quem quer que tenha sofrido ato administrativo
nas Forças Armadas ajuizaria uma questão para
poder garantir-se, na hipótese de ser beneficiado
com a dita anistia.

É preciso que os Srs. Constituintes saibam, por
exemplo, que de cada 40 oficiais que pleiteiam
uma promoção somente 10 entram na lista de
promoções e somente 1 é promovido. Oos 40
que pleiteiam a promoção, para 10 entrarem na
lista e 1 ser promovido, 30 automaticamente pas
sam para a reserva por ato administrativo. Os
30 que passam para a reserva podem argilir que
não entraram na lista de promoções simplesmen
te por motivação política, que é meramente subje
tiva, e que, portanto, fazem jus a entrarem na
lista e a serem promovidos. Assim, toda a hierar
quia disciplinar e toda a estruturação das Forças
Armadas estarão flagrante e coercitivamente atin
gidas exatamente pela aprovação dessa emenda.

Ora, todos os oradores que falaram a favor da
aprovação de emenda desse porte procederam
como se a anistia já não tivesse sido concedida.
Aanistia foi concedida a partir de 1979, da !Jrande
e extraordinária decisão tomada pelo Congresso
Nacional. A anistia foi concedida quando, em
1985, incorporou-se à atual Constituição a Emen
da n° 26. A anistia está ampliada no texto que
já aprovamos e que vai incorporar-se à futura
Constituição.

Vivendo o momento nervoso e delicado que
atravessamos e sentindo a importância e a res
ponsabilidade das decisões que deveremos to
mar, apelo para os Srs. Constituintes no sentido
de que votem "não", o que significa garantia a
anistia que já está inserida, por decisão nossa,
quase unânime, no texto constitucional. (Palmas.)

a SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Wedekin, para encaminhar a votação.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - Se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"""
e Srs. Constituintes, gostaria de colocar de uma
forma muito clara que o objetivo dessa emenda,
assinada pelo Líder Mário Covas e por mim, é
anistiar cerca de 1.560 brasileiros, menos do que
isso, desde os acontecimento de 1964, muitos
deles já se foram, já morreram. Não se diga aqui
que todos os atos administrativos dos Ministérios
militares serão abrangidos e alcançados por essa
disposição. O que se pretende, com toda a clareza,
definitivamente, não é a anistia, mas colocar com
um pé dentro da anistia marinheiros e cabos da
Aeronáutica, que nenhum benefício tiveram até
agora, ao contrário do que muitas vezes se diz,
desta ou daquela tribuna, ao se afirmar que todos
os punidos por atos do Movimento de 1964 teriam
sido anistiados. Disse muito bem o líder mário
covas que o que se quer é anistiar aqueles que
forem punidos em face de razões exclusivamente
políticas, através de atos administrativos. Aqueles
atingidos por atos complementares, por atos insti
tucionais, esses sim, foram alcançados pela anis
tia de 1979, pela Emenda n° 26, de 1985. A situa
çã.9 desses marinheiros e cabos da Aeronáutica

é tão absurda que seus superiores, aqueles que
eram oficiais, aqueles que muitas vezes determi
naram ordens relacionadas com aqueles episó
dios, que enquadraram marinheiros e cabos da
Aeronáutica nesse ato administrativo, foram anis
tiados pela Lei da Anistia e pela Emenda n°26.
Quem não está anistiado são os 1.509 marinhei
ros e os 50 cabos da Aeronáutica. Por que remeter
o caso à Justiça? Porque alegação freqüente é
a de que em virtude desses atos administrativos
foram expulsos alguns cabos e marinheiros que
haviam cometido delitos comuns. Como resolver
isso? Atribuindo à Justiça definir com clareza es
ses casos, porque a anistia por nós pretendida
não quer alcançar quem tenha cometido delitos
comuns, mas só aqueles que foram punidos por
motivos exclusivamente políticos. A nossa emen
da também não subverte a hierarquia, porque não
visa à reintegração dessas pessoas ao serviço pú
blico. Remetemo-nos ao texto da Lei da Anistia,
da Emenda rr 26, de 1985, ou seja, a reintegração
ou reversão deles ao quadro será decisão dos
Ministros da Aeronáutica e da marinha, exclusiva
mente, como está posto com toda a calreza. Tam
bém não desejamos que o erário tenha o seu
déficit aumentado, como se diz com muita fre
qüência. Queremos, pura e simplesmente, como
está no caput do artigo referente à anistia, nas
Disposições Transitórias, que os efeitos financei
ros ocorram após a promulgação da Constituição.
Ficam assim eliminadas todas as alegações que
são feitas contra a anistia a esses mil e poucos
brasileiros, em face de razões muito simples.

SI""" e Srs. Constituintes, a Constituinte significa
um recomeçar um refazer da vida nacional, que
deve ser feita sob a ordem, a inspiração da solida
riedade, da fraternidade e da generosidade. Por
que deixar essa mancha que nada vai subverter
o texto, que não vai trazer qualquer complicação? .
E para aqueles que às vezes, até com razão, dizem
que essa anistia pode provocar grave crise institu
cional, quero ler, rapidamente o que disse o Almi
rante Henrique Sabóia, ontem, no "Jornal do Bra
sil":

"O Almirante Henrique Sabóia, Ministroda
Marinha, fez chegar ao conhecimento de li
deranças políticas da Constituinte que aceita
anistia aos 1.509 marinheiros demitidos por
atos administrativos em 1964. Mas com uma
condição: que os marinheiros sejam aprovei
tados em outra área do govemo, distante das
ínstalações da Marinha."

A nossa emenda contempla essa condição,
porque não é ampla, geral nem irrestrita. Ela é
restrita e limitada, é o mínimo que nos permite
a dignidade da nossa condição de Constituintes.

Os jornais de hoje noticiam que o Ministro da
Aeronáutica, Moreira Lima, diz, resumindo, que
"como homens públicos, temos, naturalmente,
a obrigação de acatar o que o Congresso dispo
nha".

Pois bem, não tenhamos medo, mas dignidade
de votar a anistia que nos vai ajudar a transformar
esta Assembléia Nacional Constituinte na abertura
do caminho para que este País possa viver na
paz, na justiça e na fraternidade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jarbas
Passarinho, para encaminhar a votação.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs Constituintes, a esta mesma tribuna,
em 1979, eu chegava como Líder do Governo
Figueiredo, e votávamos proposta de legislação
comum, que concedia anistia. Ela era parcialmen
te restritiva, pois, ao aceitar a anistia, admitia até
a volta dos anistiados aos postos que ocupavam
e mediante o recurso de fazer o pedido da sua
reintegração - até isso se admitia - ou, então,
o de passarem imediatamente para a reserva. Na
quela ocasião, as galerias estavam ocupadas, e
a anistia foi considerada verdadeiro absurdo. Votá
vamos aqui debaixo de tamanho apupo, que dava
impressão de que estávamos votando a pena de
morte. No entanto, ao dobrar do ano, estavam
todos praticamente livres de, qualquer prisão ou
cometimento de crimes políticos.

Em 1985, já foram V. Ex"" - eu não estava
aqui - que fizeram a Emenda Constitucional rr
26. Essa emenda constitucional aumentou a
abrangência da anistia e proporcionou a volta,
agora, com as promoções garantidas, como se
todas essas pessoas anistiadas tivessem perma
necido nos seus lugares, feito os cursos corres
pondentes, e cumprido os pré-requisitos para pro
moção. Colocou-se cada um deles exatamente
no mesmo lugar do primeiro aluno da sua turma.

Tanto a palavra do eminente Líder Mário Covas
como a do eminente Senador Nelson Wedekin
ajudam-me na tarefa, pois ambos reconhecem
que foram anistiados os atingidos pelos atos insti
tucionais e pelos complementares. Foram 117
oficiais e 166 praças na marinha num total de
283. Foram 248 oficiais do Exército, 250 praças
e 17 civis, num total de 515. Estão todos promo
vidos e recebendo exatamente como recebe um
oficial da reserva ou um praça da reserva, na sua
graduação. O que se pretende agora com a emen
da patrocinada pelo eminente Líder do PMDB?
Pretende-se que a ampliação se estenda aos átos
administrativos. Aqui a nossa diferença. Os atos
administrativos não são baseados em legislação
de exceção; são leis comuns pré-existentes a
1964: algumas de 1946- o Estatuto dos Militares
e a Lei do Serviço Militar. Baseado nisso é que
tivemos casos como esse da Marinha, citado pelo
Senador Nelson Wedekin. Foram cerca de mil
ou um pouco mais. O que' fez o Ministro Mello
Batista, àquela altura? o Senador MárioCovas tem
a exposição de motivos que o Ministro fez ao
Presidente da República. Dirigiu-se ao Presidente
e disse que ele não queria retirar, com, a nota
infamante de expulsão, aqueles que não tinham
tido atividade política ostensiva, mas acompanha
do, isso, sim, na hierarquia, aqueles que os haviam
levado até o Sindicato dos Metalúrgicos.

Por isso, para poupá-los, o 'Ministro da Marinha
serviu-se da Lei do Serviço Militar, como disse,
existente muito antes de 64"e pediu ao Sr. Presi
dente da República antecipação do licenciamen
to. Mas foi feito um inquérito policial - militar
na Marinha e em todas as Armas. E esse inquérito
mostrou que uma parte desses mil marinheiros
- cabos, soldados, fuzileiros- tinham ido além
da indisciplina. Eles chegaram ao cometimento
do crime previsto no Código Penal Militar. Em
face disso, foram expulsos e mandados para audi
toria. Alguns foram condenados, outros absolvi
dos, oitocentos e tantos outros licenciados anteci
padamente. Era um direito que o Ministro tinha,
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uma vez que autorizado pelo Presidente da Repú
blica.

Não houve qualquer tipo de violência, nesse
caso, a não ser uma antecipação cautelosa em
relação ao Movimento de 64: Entre as pessoas
que antes foram atingidas pelos atos institucio
nais, sabe-se que algumas ficaram proibidas até
de exercer suas profissões, e os oficiais da Aero
náutica, por exemplo, não puderam pilotaraviões.
Masaqueles que foram atingidos pelos atos admi
nistrativos,não; eram livrespara exercer qualquer
profissão. E ninguém pode garantir que esses
oitocentos marinheiros e cabos chegariam a su
boficiaisse tivessem permanecido no engajamen
to de suas atividades militares.

Portanto, é absurdo esse reciocínío, na medida
em que colocamos a possibilidade de anistia para
atos administrativos.Os Srs. Constituintes podem
ter a certeza de que se isto ainda é possível na
área civil, é absolutamente insustentável na área
militar,pois acaba com a hierarquia e com a disci
plina. Ninguém mais terá capacidade para punir,
porque sabe que, amanhã, a punição pelo Regula
mento Disciplinar do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica poderá ser objeto de uma contes
tação baseada em anistia. Este é o ponto funda
mental. Pergunto: seria o caso de agora por exem
plo, anistiarmos o Capitão do Exército que tomou
conta da Prefeitura de Apucarama? Os dois capí
tões da ESAO,que estão envolvidosno Conselho
de justificação e vão ao Supremo Tribunal Militar?
São atos administrativos. Estão respondendo por
aquilo que fizeram, dentro de uma lei comum.
Não há nenhum ato excepcional com isso. Diria
mais. Falou-se, aqui, o nobre Senador Wedekin
e o Senador Mário Covas, que. era uma questão
de levarà Justiça, de proporcionar a justiça. Onde
está ,impedido isso? Estaria impedido, exatamen
te, nos atos excepcionais, que o art. 181 da atual
Constituição, admite, que são insuscetíveis de re
paro pela Justiça. Mas nos atos administrativos,
não. Todos eles podem ir à Justiça, e estão indo.
Foram ao Tribunal Federal de Recursos. E há,
inclusive, recurso no Supremo Tribunal Federal,
alguns até providos. Então, é perfeitamente possí
vel fazer isso.

Sr. Presidente, não se fecha a porta da Justiça.
Abre-se essa possibilidade. É altamente inconve
niente à disciplinado Exército e das Forças Arma
das, transformá-Ias de Forças Armadas em ban
dos armados, sem ter direitoao exercícioda disci
plina.

MaxWebber falavaem duas éticas: a da convic
ção e a da responsabilidade. Creio que já tratei
dessa matéria aqui, Sr. Presidente. Pessoas que
não têm a menor responsabilidade podem votar,
apenas pelas suas convicções, mas pessoas co
mo nós, os 559 Constituintes, dos quais, desgra
çadamente, 100 quase sempre estão ausentes,
temos, pelo menos, a responsabilidade de votar
visando à conseqüência de nosso voto, que seria,
exatamente, o abalo da estrutura fundamental das
Forças Armadas no exercício das suas atividades.

Está é a missão dos Líderes e a de todos aque
les que assumem responsabilidades. Acima da
conveniência pessoal de cada um está o respêito
ao interesse público e o respeito fundamental
àquilo que é superior ao desejo de cada pessoa
humana, mesmo quando quer ser boa.

o SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) --:...
O parecer do Relator, coerentemente com mani
festações anteriores, é contrário à fusão.

O SR. AMARAL NE1TO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Amaral
Netto.

O SR. AMARAL NEITO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PDS, com todo o respeito devido aos Sena
dores Nelson Wedekin e Mário Covas, depois de
ouvira palavra do nosso Presidente, Jarbas Passa
rinho, com todos os conscientes desta Casa, vota
rá "Não".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela anistia
e para resgatar a dignidade desta Casa, os Consti
tuintes do PCB votarão "Sim".

O SR. BRANDÃO MONTEIRO - Sr. Presi
dente; peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT- RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem
fazer nenhum encaminhamento, o belo discurso
do Senador Jarbas Passarinho, na verdade, esca
moteia a realidade dos fatos em relação ao que
contém a emenda, que não quer abalar a disci
plina nas Forças Armadas. Os marinheiros que
rem recorrer ao Judiciário para garantir direitos
sociais às suas famílias, e não estão contra as
Forças Armadas.

O PDT votará "Sim".

O Sr. AdemirAndrade - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR:'PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE(PSB-PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela justiça,
pela coerência, de acordo com o que já votamos
inclusive na Constituinte, o PSB vota "sim".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC- SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, essa
emenda nada mais faz do que seguir a esteira
que o mais alto Poder Judiciário deste País já
está construindo. Pela justiça, esta Liderança
orienta sua bancada para votar "sim".

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC

do B sempre lutou pela democracia e pela anistia
ampla, geral e irrestrita. Por isso vota "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSé LOURENÇO (PFL- BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, cabe-se des
mentir, em nome do Ministroda Aeronáutica, notí
cia recentemente lida pelo Constituinte Nelson
Wedekin.Não tem o menor fundamento. Em fun
ção desses fatos, e do nosso comportamento nes
te plenário, vamos votar "não".

O Sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - Se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
fui citado, desejo dizer que as notas dos jomais
estão em poder do Departamento de Taquigrafia.
Li uma nota do Jornal do Brasil e outra do
Correio Brazillense, do Ministroda Aeronáutica.
É nota oficial do Ministério.

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT- MG.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores é a favor da anistia aos mari
nheiros e vota "sim".

O Sr. Lysâneas Matiel-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

OSR. LYSÂNEASMACIEL (PDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi dito aqui
que o Sr. Ministro da Marinha está fazendo um
pronunciamento sobre algo que compete à sobe
rania e à liberdade da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Isso é inaceitável para uma Assembléia
livre e soberana. Quero que V. Ex' registre meu
protesto. Já apresentei projeto de resolução que
impedia os ministros militares de se imiscuírem
nessas figuras menores da Assembléia Nacional
Constituinte.

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra

O SR. MÁRIo COVAS (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Passa-se à votação.

{Procede-se à votação}

O Sr. Juarez Antunes - 8 r, Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra V.Ex'
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o SR. JUAREZ ANTUNES (PDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para sanar
qualquer dúvida quanto ao meu voto: ele é "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
ao Deputado Lysâneas Maciel que o menor ga
nhou do maior.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n° 644):

SIM-213.
NÃO-221.
ABSTENÇÃO - 21.
TOTAL-455.

A Fusão foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. COIYST/T{J/NTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros FIlho - Sim
Adolfo Oliveira - Não
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Não
Aécio Neves - Sim
Affonso Camargo - Sim
Afif Domingos - Não
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Não
Airton Cordeiro - Abstenção
Albano Franco - Não
Albérico Filho - Não
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alexandre Costa - Não
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Não
Almir Gabriel - Sim
Aloisio Vasconcelos - Abstenção
Aloysio Chaves - Não
AluízioCampos - Abstenção
Álvaro Pacheco - Não
Alysson Paulinelli - Não
Amaral Netto - Não
Amaury Müller - Sim
Amilcar Moreira - Não
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Sim
Antônio Britto -f.Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antônio de Jesus - Não
Antonio Ferreira - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Salim Curiati - Não
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Não
Amaldo Prieto - Não

Amold Fioravante - Não
Arolde de Oliveira - Não
Artenir Werner - Não
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Não
Assis Canuto - Abstenção
Átila Ura - Abstenção
Augusto Carvalho - Sim
Basílio V'I1lani - Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Não
Bocayuva Cunha - Sim
Bonifácio de Andrada - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Abstenção
Cardoso Alves - Não
Carlos Alberto - Não
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Não
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Chiarelli - Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos De'Carli - Não
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carlos Virgílio - Não
Carrel Benevides - Não
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Christóvam Chiaradia - Não
Cid Carvalho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Não
Cleonâncio Fonseca - Não
Costa Ferreira - Não
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Não
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
Davi Alves Silva - Não
Del Bosco Amaral'- Sim
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Não
Dionisio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Carneiro - Sim
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil- Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Não
Edivaldo Motta - Não
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Elias Murad - Não
Eliel Rodrigues - Não

Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Abstenção
Erico Pegoraro - Não
Ervin Bonkoski - Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Não
Evaldo Gonçalves - Não
Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não '
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Cunha - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Sim
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Lyra - Sim
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga - Não
Flávio Rocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Amaral- Não
Francisco Benjamim - Não
Francisco Cameiro - Não
Francisco Diógenes - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Francisco Sales - Abstenção
Furtado Leite - Não
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Não
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Sim
Genésio Bernardino - Não
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Aeming - Não
Geraldo Melo - Sim
Gerson Camata - Não
Gerson Marcondes - Sim
Gidel Dantas - Não
Gil César - Não
Gilson Machado - Não
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Abstenção
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Heráclito Fortes - Não .
Hermes Zaneti - Sim
HilárioBraun - Não
Homero Santos - Não
Humberto Lucena - Não
Iberê Ferreira - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira - Não
Irajá Rodrigues - Sim
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Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Não
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Não
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Azi- Não
Jalles Fontoura - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Abstenção
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Abstenção
Jesus Tajra - Não
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Alves- Sim
João Calmon - Não
João Castelo - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Não
João Machado Rollemberg - Não
João Menezes - Não
João Natal - Sim
João Paulo - Sim
João Rezek - Não
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat -.:. Abstenção
Jonas Pinheiro - Não
Jonival Lucas - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bomhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Medauar - Não
Jorge Uequed - Sim
Jorge Vianna - Não
José Agripino - Sim
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Martinez- Não
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim

.José da Conceição - Sim
José Dutra - Não
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Sim
José Freire - Não
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Não
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Lourenço - Não
José Luizde Sá - Não
José LuizMaia - Não
José Maranhão - Não
José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Paulo Bisol - Sim
José Richa - Abstenção
José Santana de Vasconcellos - Não
José Tavares - Sim
José Teixeira - Não
José Thomaz Nonô - Sim

José Tinoco - Não
José Ulísses de Oliveira- Não
José Viana - Abstenção
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Não
Lavoisier Maia - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Leur Lomanto - Não
LevyDias - Não
Lezio Sathler - Sim
Lídice da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Abstenção
Lourival Baptista ~ Não
Lúcia Braga - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Abstenção
Luiz Freire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSalomão - Sim
Lysâneas Maciel - Sim
Maguito VIlela - Sim
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Não
Manoel Ribeiro - Não
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek ~Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Não
Marcondes Gadelha - Não
Marcos Uma - Não
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Abstenção
Maria Lúcia - Abstenção
Mário Assad - Não
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Não
Matheus Iensen - Não
Maurício Campos - Não
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Mauríéio Nasser - Não
Mauro Benevides - Não
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Não
Max Rosenmann - Não
Meira Filho - Não
Mello Reis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Canale - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Góis - Não
Messias Soares - Não

.Michel Temer - Sim
MiltonBarbosa - Não
MiltonUma --Não
MiltonReis - Não
Miraldo Gomes - Sim

Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mozarildo Cavalcanti - Não
Mussa Demes - Não
MyrianPortella - Sim
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Não
Narciso Mendes - Não

. Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Sabrá - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Nilson Gibson - Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
OlívioDutra - Sim
Onofre Corrêa - Não
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmir Uma - Sim
Osmundo Rebouças - Não
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Sobrinho - Não
Oswaldo Almeida - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Marques - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel - Não
Paulo Ramos - Sim
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Não
Pedro Canedo - Sim
Pedro Ceolin - Não
Percival Muniz- Sim
Pimenta da Veiga - Sim
Plínio'Arruda Sampaio - Sim
Plínio Martins - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Lira - Não
Raimundo Rezende - Não
Raquel Cândido - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Sim
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto D'Ávila - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Não
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital - Não
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - NãoR

Ronaldo Aragão - Sim
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Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Abstenção
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rose de Freitas - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Branquinho - Não
Ruy Bacelar - Sim
Ruy Nedel - Sim
Sadie Hauache - Não
Salatiel Carvalho - Não
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Sérgio Brito - Não
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Werneck -- Não
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
Siqueira Campos - Não
Sotero Cunha - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Não
Theodoro Mendes - Não
Tito Costa - Não ~ ,c
{fuiratan Aguiar - Não
{fuiratan SpineUi- Não

c U1duricoPinto _ Sim
Valmir Campelo - Sim
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
Victor Trovão - Não
Vdson Souza - Sim
VIniciusCansanção - Não
Virgildâsio de Senna - Sim

. Virgílio Galassi - Não
Virgílio Guimarães - Sim
VitorBuaiz - Sim
VIValdo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Siín
Wagner Lago - Não
Waldeck Ornélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Sim .
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vem à Mesa e vai à publicação a seguinte decla
ração de voto: '

Senhor Presidente,
Sr"" e Senhores Constituintes
Para retratar minha intenção de voto referente

à anistia, onde meu voto foi registrado como con
trário, desejo em primeiro lugar informar que t0
das as propostas anteriores receberam meu voto
favorável e minha impressão é que conferi tam
bém esta votação, e que acendeu-se a luz verde
e não a vermelha que configuraria voto contrário.

Para registro nos Anais da ANC peço que seja
consignada em ata que a intenção foi pelo voto
"sim" à anistia também aos marinheiros. - Depu
tado Josê Guedes, PMDB- RO.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncie fusão subscrita pelos nobres Constituin
tes Haroldo Uma e Lélio Souza, assim redigida:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte

Requeremos a V. Ex", nos termos regimentais
(§ 2·, do art. 3· da Resolução rr 3/88-ANC), a
fusão das emendas relacionadas, resultante no
seguinte texto:

Acrescente-se ao artigo 5° do ato das dispo
sições transitórias gerais e transitórias o seguinte
parágrafo:

"Art. 5° .
§ São anistiados os que em decorrên

cia da aplicação do Decreto-Lei rr 1.632, per
deram os seus empregos, assegurado o em
prego, as promoções e posto a que teriam
direito se estivessem em serviço.

Sala das Sessões, de 1988. - Au-
tor: Nelson Wedeldn, Emenda n° 2P00453-9 
Autor: Roberto Freire, Emenda n° 2P01266-3
- Autor: aJdurk:o Pinto, Emenda n°2POO554-3
Lysâneas Maciel, Emenda rr 2POl8807 - Au
tor: Chagas Neto, Emenda rr 2P01491-7 floria·
no PaIxão - Autor: Haroldo Uma - Autor:
LéUoSouza.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Ramos.

o SR. PAULO RAMOS (PMDB- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs.
Constituintes, estamos prestes a terminar a vota
ção a respeito de um tema que se tivesse tido
um resultado diferente certamente teria contri
buído para a pacificação nacional. Ao longo da

-rnínha vida sempre acreditei na boa-fé e na con
vicção dos homens. Faço questão de dizer que
esse sentimento sofre alguma modificação em
função do que assisti na Assembléia Nacional
Constituinte em relação à questão da anistia. As
sisti a comportamento de homens pelos quais,
não obstante nossas divergências, sempre ali
mentei o mais profundo respeito. O que houve
nesta Casa, ao longo da votação do processo
da anistia, foiuma grossa mistificação. Em prímeí
ro lugar, a História do Brasil demonstra que em
episódios passados existiram anistias envolvendo
integrantes das Forças Armadas, que determina
ram a reintegração no serviço ativo. As Forças
Armadas, ao contrário, não viram maculadas nem
a hierarquia nem a disciplina; saíram engrande
cidas. Mas hoje vejo nesta Casa a efírmação de
que a simples possibilidade de permitir a mari
nheiros e cabos o recurso ao supremo Poder.Judi
ciário deste País poderia, de alguma forma, macu
lar os alicerces básicos das instituições militares.
Certamente deve ter dado uma grande contrí
buição para a permanência e o fortalecimento
da hierarquia e da disciplina. O Gen. Gentil Mar·
condes, quando Comandante do IExército, enter
rou com honras militares um sargento que teria
sido responsável por uma atrocidade no Riocen
tro, no Rio de Janeiro. Talvez a promoção a Major
do Capitão Machado, que também explodiu com
uma bomba que seria colocada no Riocentro te
nha contribuído para o fortalecimento da hierar
quia e da disciplina no seio das Forças Armadas.
Certamente a tortura nos porões e das unidades

militares também deve ter contribuído para o for
talecimento da hierarquia e da disciplina. (Pal
mas.) Certamente a tortura, no período histórico
deste País, no seio das Forças Armadas, terá sido
meritória para levar a altos cargos e a postos
se compactuavam. Falou-se, aqui com relação à
questão militar questão delicada que poderia ín
terferir na hierarquia e disciplina. Faço questão
de dizer, com a responsabilidade que tenho que
estas afirmações nada mais são que mistificações
daqueles que querem, em última instãncia, aco
modar as respectivas consciências, impedindo
que esta Casa vote com dignidade, e trazendo
para cá, acima de tudo, a mentira e a falsidade.
Os marinheiros e cabos, na realidade são as gran
des vítimas desse processo, permanecendo na
rua da amargura, alguns passando fome. Sempre
imaginei que o brasileiro fosse o ser cordial do
Buarque de Holanda, mas vejo que nesta Casa
alguns brasileiros não são seres cordiais, e sim
seres rancorosos que não compreendem o signi
ficado maior da anistia.

A anistia não seria perdão; a anistia não seria
uma complacência, porque os marinheiros e os
cabos não estão aqui na condição de mendigos
estão aqui para que esta Assembléia Nacional
Constituinte faça justiça e prepare este País para
a própria pacificação. Não haverá pacificação 
faço questão de repetir. As Forças Armadas esta
rão permanentemente no banco dos réus en
quanto houver um não-anistiado. E a responsa
bilidade daqueles que aqui estão é com a institui·
ção. A responsabilidade maior teria consistido em
contribuir para que a instituição saísse do banco
dos réus.

Essa emenda, Sr. Presidente, trata de outra
questão. Trata de um ato da ditadura que proíbe
as greves nos chamados serviços essenciais. Mas
muitos brasileiros que não se intimidaram organi
zaram as suas categorias e lutaram por reivindi
cações. Esse decreto foiassinado no regime auto
ritário e até hoje permanece, porque a Nova Repú
blica ainda não foi capaz de extirpar, do conjunto
de normas que orientam a vida deste País, os
resquícios da ditadura.

Já que para o lado da questão militar as cons
ciências de alguns estão acomodadas, vamos ver,
então, se na questão que envolve os civis, que
não têm qualquer implicação com hierarquia e
disciplina, se as consciências aqui vão manifes
tar-se da forma generosa, compreendendo que
é preciso pacificar este País. Essa emenda busca
a anistia com reintegração para aqueles servido
res dos órgãos considerados essenciais, que não
foram punidos na época da ditadura, foram puni
dos, sim, já na Nova República (palmas), porque
nem na ditadura, mesmo existindo o ato, esse
decreto foi aplicado.

Isso é necessário, Sr. Presidente, para que pos
samos sair daqui hoje, ainda que um pouco humi
lhados e amargurados, mas sabendo que, pelo
menos, numa questão esta Assembléia Nacional
Constituinte teve soberania e o seu conjunto teve
dignidade para dar um passo para a construção
da democracia neste País. (Palmas. Muito beml)

O Sr. Osvaldo Coelho-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDEN'Q::'(U1ysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
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O SR. OSVALDO COELHO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria
que constasse que votei contra e meu voto não
foi registrado.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Será registrado o voto de V.Ex"

O Sr. Maluly Neto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. MALULYNETO (PFL- SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, da mesma for
ma, gostaria que fosse registrado que meu voto
é "não"

Constituição ter um diploma em que se possa
dizerno Decreto-Leina1.632,que perderam seus
empregos? Em que condições perderam seus
empregos? Foram medidas punitivas dentro do
estatuto consolidado, em que temos aquele elen
co no art.482 da CLT,ou foirealmente um proble
ma de ordem política?

Sr. Presidente, deixoesta interrogação para que
05 Constituintes tenham conhecimento do con
teúdo do que está sendo apresentado para vota
ção.

Por esse motivo, somos pela rejeição da emen
da, apesar de termos tanta inclinação pela defesa
do trabalhador brasileiro.

Muitoobrigado, Sr. Presidente. (Apupos.)

O Sr. Luiz Soyer - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) - palavra pela ordem.

Será registrado o voto de V.Ex". O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)-
O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço Tem V.Ex" a palavra.

a palavra pela ordem. O SR. LWZ SOYER (PMDB _ GO.Sem revi-
O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) - são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dei-

Concedo r. palavra ao nobre Constituinte. xar registrado o meu voto contrário na votação
anterior.O SR. HAROLDO LIMA' (PC do B - BA

Sem revisãodo orador.) - Sr.Presidente, na vota- O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) -
. ção passada, sobre a anistia,meu nome, por algu- Perfeitamente. Será registrado.

ma razão, não apareceu. Gostaria que fosse regis- O Sr. Adolfo Oliveira _ Sr. Presidente, peço
trado o meu voto "sim" a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) - O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)-
Será registrado o voto de V.Ex". Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGu1marães) - O SR. ADOLFO OLIVEIRA (PL_ RJ. Sem
Tem a palavra o Constituinte Nilson Gibson, para revisão do orador.) _ Sr. Presidente, perguntaria
encaminhar a votação. _ .a V. Ex" se a emenda que tem como primeiro
o SR. NILSON GIBSON (PMDB -'-PE.Sem signatário da fusão o nobre Constituinte HélioDu-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'"" e Srs. que e também os nobres ConstituintesCarlos Car-
Constituintes, é apresentanda uma emenda que dinale João Paulo,por tratar estritamente da rnes-
sugere o seguinte: ma matéria e ser mais ampla, não deveria ser

votada com antecedência. (Palmas.)
"São anistiados 05 que, em decorrência

da aplicação do Decreto-Leina1.632,perde- O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) -
ram os seus empregos, assegurando o em- Ela é de acordo com as preferências. .
prego, as promoções e posto a que teriam O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)-
direito,se estivessem em serviço". Concedo a palavra ao Constituinte Celso Doura-

o ilustre Constituinte Paulo Ramos, deixando do, para encaminhar a votação.
de abordar a discussão que traria a luzao conheci- O SR. CELSO DOURADO (PMDB - BA
mento dos Srs. Constituintes, para que soubes- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'""
sem o que realmente estavam votando, apenas, e Srs. Constituintes, estamos discutindo desde
em ligeiraspinceladas, esclareceu o problema da ontem a respeito da anistia. De vez em quando
anistia e determinadas condições em que possa alguns colegas vêm a esta tribuna e dão a impres-
ter ocorrido durante este trajeto, nesses longos são de que a idéia essencial da anistia é o perdão.
vinte anos. Não é. Perdão significa a parte ofendida perdoar

Sr. Presidente, estamos tendo dificuldades e o ofensor. E no caso, aqui, quando tratamos dessa
peço a V. Ex", com a inteligência e a cultura de questão, estamos, sobretudo, reparando injusti-
ilustre mestre do Direito, principalmente do Direi- ças, Somente através de uma atitude concreta
to' Constitucional, que mostre que há realmente e objetiva, em busca da justiça, podemos real-
condição para que seja apresentada uma emenda mente falarem reconciliação e paz. Fala-se muito
constitucional a este texto.São anistiados aqueles em paz. O nosso Presidente da República esteve
em decorrência da aplicação do Decreto-Lei na na ONU e falou em paz, mas ainda muito alicer-
1.632. çado naquela idéia de que se quisermos ter paz,

Eu perguntava a V. Ex", Sr. Presidente, um dos teremos que nos preparar para a guerra.
mais eméritos constitucionalistas que temos nes- Senhor Presidente, este País busca o entendi-
te País, o que contém o texto do Decreto-Lei na mento, a reconciliação e a justiça.
1.632. Se algum Constituinte aqui souber qual Essa fusão de emendas busca reparar as injus-
o conteúdo da emenda do Decreto-Lei na 1.632, tiças que estão marcando de 'maneira indelével
eu renuncio ao meu mandato de constituciona- a vida de brasileiros,sobretudo, de trabalhadores.
lista. (Palmas.) Desde a primeira emenda sobre a anistia, temos

Veja V.'Ex" que efetivamente ele se refere à votado a favor,porque defendemos durante todas
aplicação de uma punição. Mas em que condi- as campanhas políticas, mesmo durante o perío-
ções? Como pode realmente a égide de uma '10 da repressão, a anistia ampla, geral e irrestrita.

Hoje,os analistas políticos,os historiadores, todos
reconhecem que em 1964 houve uma interfe
rência indébita do poder militar na vida institu
cional do País, e muitas são as vítimas que até
hoje estão jogadas no ostracismo e no esqueci
mento, porque nunca reconquistaram seu espaço
na vida nacional. Muitos foram mortos, mas o
regime ditatorial nunca reconheceu o crime que
praticou. Na anistia concedida em 1979, podia
mos ver claramente a preocupação de anistiar,
sobretudo, 05 algozes, os torturadores, tentando
apagar a ação daqueles que violentaram pessoas
e destruiram vidas. Desta maneira não consegui
remos a reconciliação nacional e a paz que alme
jamos, porque a idéia essencial da paz é fazer
justiça. É preciso que haja justiça, para que haja
paz.

Os povos, neste momento, reconhecem que
não podem mais continuar esta corrida louca na
direção das armas, mas buscam o entendimento
e a justiça. c'

Esperamos que neste momento a Assembléia
Nacional Constituinte dê um pequenino exemplo
deste seu comprometimento com a busca da paz
e com a prática da justiça. Se há injustiçados,
trabalhadores que foram demitidos injustamente,
que eles tenham 05 seus direitos reparados.

Façamos uma análise dos nossos discursos
durante a campanha diante do nosso povo,e vote
mos aqui da maneira mais livre, segura e objetiva
em favor da paz e da justiça.

Há pouco, ouvimos a palavra do Senador Jar
bas Passarinho, que em muitas ocasiões traz óti
mas contribuições a este Plenário,mas no último
discurso S. Ex" foi infeliz, porque, num determi
nado momento, se esqueceu da sua condição
de Senador, falando mais como representante das
instituições militares.Deixounas entrelinhas uma
pequena ameaça sobre nós. Não podemos dire
cionar os votos a1icerçados no medo, no temor,
porque na busca da justiça não podemos ter me
do não podemos ter receio não podemos vacilar.
É preciso reparar as injustiças cometidas, para
que a Históriadeste PaIS marche segura na dire
ção da paz, do entendimento e da comunhão
nacional. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes
Landim, para encaminhar a votação.

O SR. PAES LANDIM(PFL-Pl. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Consti
tuintes, a emenda constante de fusão assinada
pelos eminentes Constituintes Nelson Wedekin,
Roberto Freire, Uldurico Pinto, Lysâneas Maciel,
Chagas Neto e outros, do ponto de vistada técnica
constitucional, contradiz com a própria n~tureza

constitucional, a própria natureza políticada pala
vra "anistia".Alémdo mais, a redação não compa- .
dece com a elaboração de um processo constitu
cional. Ouçamos atentamente a leitura da fusão
de emendas ora em processo de votação. Diz

, a emenda:
"São anistiados os que, em decorrência

da aplicação do Decreto na 1.632,perderam
os seus empregos, assegurado o emprego
"- vejam a redação -" as promoções e
postos a que teriam direitose estivessem em
serviço."

Sr. Presidente, a leitura do Decreto-Leina1.632,
nos mostra que conferiu ao Governo poder de .
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intervenção nos sindicatos, através do Ministério
do Trabalho, assegurando, ao mesmo tempo, aos
prejudicados que foram demitidos à época, aos
que perderam seus postos de liderança sindical
a correspondente indenização; ou seja, já se pro
duziram todos os efeitos patrimoniais resultantes
de sua aplicação, já tiveram suas conseqüências
jurídicas através do próprio decreto-lei aqui enun
ciado. Além do mais, não fica bem no texto consti
tucional revogar decretos-leis.

É importante ressaltar que, nas Disposições
Transitórias, entre as emendas propostas, há uma
que diz expressamente que todos os decretos-leis
elaborados pelo Governo a partir de 1964 perde
rão sua eficácia jurídica. Todos serão automati
camente revogados, ficando apenas ressalvados
os efeitos jurídicos deles decorrentes. Portanto,
além dessa norma que está para ser votada nas
Disposições Transitórias, trata-se de relação jurí
dica do Direito do Trabalho.

Estamos trazendo para o texto constitucional
relação jurídica própria da Consolidação das Leis
do Trabalho. Várias dessas relações jurídicas fo
ram até pela Justiça do Trabalho dos Estados.
Vejam bem o paradoxo dessa emenda, que vem
desrespeitar a própria relação jurídica que foi aqui
discutida. A Justiça está de portas abertas para
o ressarcimento não só dos danos patrimoniais,
mas daqueles decorrentes da própria relação de
emprego.

Não tem nenhum cabimento essa emenda.
Aqui dizque os eventuais prejudicados retomarão
ao seu posto. Digamos, há vinte anos afastado,
o eventual prejudicado ou injustiçado, já reparado
pela Justiça - a Justiça não tem nenhuma veda
ção para apreciar qualquer ato jurídico decorrente
desse decreto-lei - anteriormente presidente de
determinado sindicato, retomaria novamente ao
seu posto, criando grande tumulto jurídico nas
relações sindicais do País e perturbando a norma
lidade trabalhista.

Portanto, não há consistência jurídica nessa
emenda. Não compadece com a tradição do Di
reito-Constitucional, não engrandece a técnicaju
rídíca das Constituições. Trata-se meramente de
uma emenda de caráter demagógico, político.
Não engrandece esta Constituição, razão por que
devemos votar contrariamente, com plena con
vicção.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
Vamos passar à votação.

Ocupem os seus lugares.
Afusão tem parecer contrário do nobre Relator.

O Sr. Inocêncio Oliveira - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL- PE.
Sem revisão do orador.) - O Partido da Frente
liberal, Sr. Presidente, recomenda à sua bancada
que vote "não".

O Sr. José Maria Eymael - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP.
Sem revisão do orador.)_-Sr. Presidente, a ques
tão é aberta no PDC.

O Sr. Haroldo uma - Pela ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. EX-' a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - O PC do B votará
"sim", Sr. Presidente.

O Sr. Roberto Freire - Pela ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE(PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que
os dirigentes sindicais voltem à plenitude dos seus
direitos, votaremos "sim". (Palmas.)

O Sr. Paulo Delgado - Pela ordem, Sr. Presi- _
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT- MG.Sem
revisão do orador.) - O Partido dos Trabalha
dores é a favor:vota "sim".

O Sr. Roberto D'ÁvUa - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. ROBERTO D'ÁVILA (PDT-RJ. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "sim".

O Sr. José Carlos Sabóia - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB 
MA. Sem revisão doi orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota "sim".

O Sr. Nelson Wedekin - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex." a palavra.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - se.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PMDB
encaminha "sim" esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Vamos passar à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado: (Votação n° 645)

SIM-196.
NÃO-198.
ABSTENÇÃO - 18.
TOTAL-412.

A fusão foi rejeitada.

VOTARAM OS SR5. CONSTITUINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
AbigailFeitosa - Sim
AcivalGomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim

Adolfo Oliveira- Abstenção
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Abstenção
Aécio Neves - Sim
Afif Domingos - Não
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de OliveiraLima - Não
Albano Franco - Não
Albérico Filho - Não
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alércio Dias - Sim
Alexandre Costa - Não
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Não
Almir Gabriel - Sim
AloisioVasconcelos - Abstenção
Aloysio Chaves - Não
AloysioTeixeira - Abstenção
Aluizio Bezerra - Sim
Aluízio Campos - Não
Alysson Paulinelli- Não
Amaral Netto - Não
Amaury Müller- Sim
Amilcar Moreira - Não
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antero de Barros - Sim
Antônio Britto - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Ferreira - Não
Antonio Gaspar - Sim
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Não
Amaldo Prieto - Não
Amold Fioravante - Não
Artenir Werner - Não
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Não
Assis Canuto - Abstenção
ÁtilaLira- Não
Augusto Carvalho - Sim
Basílio VJllani - Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva- Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral- Não
Beth Azize - Sim
Bezerra de Melo - Não
Bosco França - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Não
Cardoso Alves- Não
Carlos Alberto - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Não
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Chiarelli- Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carlos Vinagre- Não
Carlos Virgilio - Não
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia- Sim
Chagas Duarte - Não
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Chagas Neto - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Carvalho - Não -
Cid Sabóia de Carvalho - Não
Cláudio Ávila- Não
Costa Ferreira - Não
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Não
Darcy Deitos ..:..- Sim
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
Del Bosco Amaral - Sim

'Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Não
Dionisio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Carneiro - Sim
Divaldo Suruagy - Não
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil - Não
Domingos LeoneUi - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Holanda - Sim
Edivaldo Motta - Não
Edrne Tavares - Sim
Edrnilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jôrge - Sim '
Eduardo Moreira - Não
Elias Murad - Não
Eliel Rodrigues-- Não
Enoé Vieira- Não'
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Euniée MichiJes- Não, '
Evaldo Gonçalves - Não
;xpedito Machado- Não
Ezio Ferreira:"'" Não
Farabulíni Júnior - Sim
Fausto Femandes - Não
Fausto Rocha - Não .
Felipe Mertdes - Não
Femando Cunha - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Abstenção
Fernando Lyra- Sim
Fernando Santana - Sim
Femando Velasco....,.. Sim
Firmo de Castro~ Sim
Flavío 'Palmier da Veigá'--:- Não
Florestan Femandes -'- Sim
floríceno Paixão - Sim
Francisco Bénjamim - Não
Francisco Carneiro - Não
Francisco Domelles - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Francisco Sales - Abstenção
Furtado Leite - Não
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil ...:- Não. ' _
Gastone Righi':"'-N~o
Genésio Bemardino - Não

Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Gerson Marcondes - Sim
Gidel Dantas - Não
Gilson Machado - Não
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira -Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Não
Haroldo Lima - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Abstenção
Hélio Duque - Sim
HélioManhães - Sim
Hélio Rosas - Absténção
Henrique Córdova - Não
Heráclito Fortes - Não
Hermes Zaneti - Sim
Homero Santos - Não
Humberto Lucena - Não
Ibsen Pinheiro - SiITÍ
Inocêncio'Oliveira - Não
Irajá Rodrigues - Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Não
Ivo Cersósimo - Não
Ivo Lech - Sim
IvoMainardi - Sim
IvoVanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Azi- Sim
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jésualdo Cavalc~ti- Abstenção
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim

. João Calmon - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João Lobo - Abstenção
Joã9 Machado Rollemberg - Não
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
João Rezek - Não
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Francisco - Não
Joaquim Sucena - Não
Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bomhauseh - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Sim
Jorge Vianna - Não
José Camargo - Não
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Dutra - Não
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Freire - Não
José Genoíno - Sim

José Geraldo - Não
José Guedes - Sim
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Lourenço - Não
José Luiz de Sá - Sim
José LuizMaia - Não
José Maria Eyrnael- Sim
José Maurício - Sim
José Melo- Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Não
José Tavares - Sim
José Teixeira - Não
José Tínoco - Não
José OIísses de Oliveira- Não
José Viana - Não
Jovanni Masini - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Não

~ Lélio Souza - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Leopoldo Peres - Abstenção
Leur Lomanto - Não
LevyDias - Não
Lezio Sathler - Sim
Udice da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Abstenção
Lourival Baptista - Não
Lúcia Braga - Sim
Lúcio Alcântara - Não
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte ---:Não
LuizAlberto Rodrigues - Não
Luiz Freire - Sim
LuizGushiken - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSalomão - Sim
LuizSoyer - Não
LuizViana - Não
Lysâneas Maciel - Sim
Maguito Vilela- Sim
MalulyNeto - Não
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Sim
Manoel Ribeiro - Não
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Sim
Marcos Lima~ Não
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Mário Assad - Não
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Sim
Matheus Iensen - Não
Maurício Fruet - Sim
Maurícío Nasser - Não
Maurícío Pádua - Não
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
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Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Não
Mauro Sampaio - Não
Max Rosenmann - Não
Meira Filho - Não
Mello Reis - Não
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Soares - Abstenção
Michel Temer - Sim
Milton Barbosa - Não
Milton Lima - Não
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mozarildo Cavalcanti - Não
Mussa Demes - Não
Myrian Portella - Sim
NaphtaIi Alves de Souza - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelton Frredrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilson Gibson - Não
Nion A1bemaz - Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
Odacir Soares - Não
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmundo Rebouças - Abstenção
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Coelho --, Não
Osvaldo Macedo - Sim
Osvaldo Sobrinho - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Marques - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel - Não
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Silva~ Sim
Paulo Zarzur - Não
Pedro Canedo - Sim
Pedro Ceolin - Não
Percival Muniz - Sim
Pimenta da Veiga - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Plínio Martins - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Rezende - Não
Raquel Cândido - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Bemardi - Não
Renato Johnsson - Não
Renato Vianna - Não
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Campos - Não
Roberto D'Ávila- Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
~oberto Torres - Abstenção

Roberto Vital- Não
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Não
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rosa Prata - Não
Rose de Freitas - Sim
Rubem Branquinho - Não
Ruberval Pilotto - Não
Sadie Hauache - Não
Salatiel Carvalho - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Sérgio Brito - Não
Sérgio Wemeck - Não
Sigmaringa Seixas - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Não
Sotero Cunha - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Não
Teotônio VilelaFilho - Sim
Theodoro Mendes - Abstenção
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Não
U1duricoPinto - Sim
Valmir Campelo - Não
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Não
Victor Fontana - Não
Victor Trovão - Não
Vilson Souza - Sim

. Vinicius Cansanção - Não
Virgildásio de Senna - Sim
Virgílio Galassi - Não
VIrgílio Guimarães - Sim
VitorBuaiz - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Wagner Lago - Não
Waldeck Omélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
N° 45

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 7° da Resclução

n° 3, de 1988 destaque para aprovação do § 7°
do art. 5°, do Ato das Disposições Constitucionais
Gerais e Transitórias do Projeto. - José Costa
-PMD8/AL.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio o Destaque n° 45, de autoria do nobre
Constituinte José Costa, que deseja, ao art. 5°
das Disposições Transitórias, repor o § 7° do texto
do Projeto da Comissão de Sistematização. Este'
§ 7°, que não consta no texto do "Centrão", já
aprovado, salvo os destaques, diz o seguinte:

"Aplica-se o disposto no ~rt. 6°, § 3°, da
Constituição a todos os atos que se tomaram
insucetíveis de apreciação pelo Poder Judi
ciário, a partir de 1° de abril de 1964."

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarâesj-c
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte VivaldoBarbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
taria de V. Ex" que computasse o meu voto, na
votação precedente, como "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V.Ex"será atendido.

O Sr. Raimundo lira - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela órdem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concede a palavra pela ordem, ao Sr. Constituinte
Raimundo Líra,

O SR. RAIMClNDO URA (PMDB- P8. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço com
putar o meu voto como "não".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V.Ex"será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Costa, para encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ COSTA (PMDB - AL. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, ouvi, e como
eu todos os Srs. Constituintes,' discursos canden
tes, pronunciamentos apaixonados a favor e con
tra a anistia, às diversas propostas de anistia que
foram submetidas à consideração da Casa. Isso
demonstra, de forma inequívoca, o quanto pesa
o componente político da questão. c

--5rs. Constituintes, a sociedade brasileira espera
que nesse desenho que estamos fazendo de um
Brasil novo na futura Carta constitucional real
mente possamos consolidar o estado de direito
democrático, para que este País possa viver sob
a égide da liberdade e da justiça social.

Só há uma única maneira de se fazer justiça
aos anistiados, atendendo aos reclamos da socie
dade, mas, sobretudo, contribuir para a pacifi
cação nacional.

Concebi uma emenda que procura, principal
mente, retirar a componente política do debate.
Todos sabemos que nas sociedades civilizadas
cabe ao Poder Judiciário a tarefa de dirimir con
flitos entre cidadãos ou entre cidadão e Estado.
Aminha emenda, objeto do destaque ora subme
tido à superior consideração desta augusta As
sembléia, faz remissão ao § 3°do art. 6° do Projeto
já aprovado pela Comissão de Sistematização e
que diz o seguinte:

"Alei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito."

E o que diz a minha emenda? A minha emenda,
que foi revogada, com a aprovação do texto do
"Centrão", está no § 7° do art, 5° das Disposições
Transitórias constitucionais.

Peço a atenção da Casa - já que não posso
fazer esforço maior em virtude de um problema
que me afeta a garganta - para a leitura desse
texto:
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"Aplica-se o disposto no art. 6°, § 3°, da,
Constituição a todos os atos que se tomarem
insuscetíveis de apreciação pelo Poder Judi
ciário a partir de 1e de abril de 1964."

Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, tiran
do-se o componente político do debate da anistia,
se aprovarmos essa emenda, abriremos uma
oportunidade àquele que clama por ressarcimen
to de lesões eventualmente sofridas por força de
atos de exceção e a oportunidade de o poder
competente - aquele que universalmente é tido
como tendo competência para'dirimir conflitos
entre cidadãos ou entre cidadãos e o Estado-,
julgar a questão.

Praticamente, em duas oportunidades conce
demos anistia àqueles que foram atingidos pelas
leis de exceção. A despeito disso, as galerias da
Assembléia Nacional Constituinte hoje estão re
pletas de brasileiros que reclamam reparação a
lesões de seus direitos, sofridas durante o período
de exceção.

Conclamo os Srs. Constituintes a meditarem
sobre essa proposta. Esta é a oportunidade que
temos, nós, que estamos criando novas institui
ções, que acreditamos nelas, brasileiros civis e
militares que têm o dever de acreditar nas novas
instituições que estamos desenhando na futura
Carta. Dentre estas instituições, sobressai o Poder
Judiciário. Todos temos de acreditar no Poder
Judiciário, se é que queremos realmente conso
lidar a democracia no País.

A proposta é que devolvamos ao Poder Judi
ciário - passando por cima até da coisa julgada
material, superando o obstáculo da prescrição 
a oportunidade de decidir; em processo contra
ditório, com a garantia do duplo grau da jurisdi
ção, essa questão, de uma vez por todas. Os Srs.
Constituintes nunca mais precisarão assistir, no
futuro Congresso Nacional, a debates tão acalora
dos, tão apaixonados sobre esse tema candente.
O Poder Judiciário, a partir da promulgação da
Carta constitucional, terá oportunidade de julgar,
repito, pelo processo contraditório, pela via ordi
nária, garantindo-se o duplo grau de jurisdição
a todos os reclamos que fazem hoje alguns milha
res de brasileiros que querem ser reintegrados
à sociedade e viver em paz.

Solicito a aprovação do destaque, Srs. Consti
tuintes.

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ricardo
Izar, para encaminhar a votação.

O SR. RICARDO IZAR (PFL- SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, serei breve. Apenas quero alertar os Srs.
Constituintes para o fato de que esta matéria já
foi objeto de emendas anteriores. O nobre Consti
tuinte José Costa quer a aprovação do § 7° do
dispositivo do texto da Comissão de Sistemati
zação, que na realidade não tem razão de ser,
porque já aprovamos no Título ll, Dos Direitos
e Garantias Fundamentais, Capítulo I, o § 3° do
art.6°, que diz:

"Alei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito."

Não há necessidade, portanto, de colocar essa
emenda nas Disposições Transitórias, porque o

dispositivo já existe nas disposições permanentes,
na parte permanente da nova Constituição, e isso
vai ser abordado muitas vezes ainda hoje.

Somos contrários a essa emenda.

O Sr. José Genomo - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ GENoíNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi encon
trado um cartão, aqui no plenário, dizendo o se
guinte:

"Agradeço a solidariedade, o interesse e
o carinho. Tudo valeu em muito. Cordial
mente, Saulo Ramos."

O dono do cartão pode procurá-lo comigo.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tratando-se de texto que está no projeto da Co
missão de Sistematização, obviamente o Relator
é favorável.

O Sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PMDB orienta a sua bancada a votar
"sim".

OSr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

OSR. ADEMIR ANDRADE (PSB-BA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do PSB orienta a sua bancada a votar "sim".

O Sr. José Mauricio - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PDT orienta a sua bancada a votar "sim".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PCB orienta a sua bancada a votar "sim".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
revísão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do P1 orienta a sua bancada a votar "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ LoaRENÇO (PFL - BA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do PFL orienta a sua bancada a votar "não".

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do PC do B orienta a sua bancada a votar
"sim".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V,Ex"a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ques
tão é aberta para o PDC, mas a liderança votará
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Passa-se à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n° 646):

S/M-228.
NÃO-148.
ABSTENÇÃO - 30.
TOTAL-406.

O destaque foi rejeitado.

VOTARAM OS SRS. COl'/STfT{jINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
AcivalGomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Não
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Abstenção
Aécio Neves - Sim
Afif Domingos - Não
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira lima - Não
Albérico Filho - Não
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alércio Dias - Sim
Alexandre Costa - Não
Alexandre Puzyna - Não
Alfredo Campos - Sim
Almir Gabriel- Sim
AloisioVasconcelos - Abstenção
Aloysio Chaves - Não
Aloysio Teixeira - Sim
Aluizio Bezerra - Sim
Alysson Paulinelli - Não
Amaral Netto - Não
Amaury Müller- Sim
Amilcar Moreira - Não
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Nãs;>
Antero de Barros - Sim
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Antônio Britto - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio (Ieno - Não
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Arnaldo Martins - Não
Arnaldo Prieto - Não
Arnold Fioravante - Não
Arolde de Oliveira - Não
Artenir Werner - Não
Artur da Távola - Sim
Asdrubal Bentes - Não
Assis Canuto - Abstenção
Augusto Carvalho - Sim
Basilio Vülani- Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não
Bernardo Cabral - Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Não
Bosco França - Não
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Abstenção
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal- Sim
Carlos Chiarelli - Abstenção
Carlos Cotta - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carlos Vinagre - Não
Carlos Virgílio - Não
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Chico Humberto - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Sim
Costa Ferreira - Não
Cristina Tavares - Sim
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
Davi Alves Silva - Não
Del Bosco Arnaral- Sim
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Arneiro - Não
Dionisio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Carneiro - Sim
Divaldo Suruagy - Sim
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil- Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Holanda - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Sim

Elias Murad - Não
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Abstenção
Euclides Scalco - Sim
Evaldo Gonçalves - Não
Expedito Machado - Não
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Cunha - Sim
Fernando Gomes - Sim
Fernando Lyra - Sim
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco - Não
Firmo de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga - Não
Florestan Fernandes - Sim
F1oriceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Arnaral- Não
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Carneiro - Não
Francisco Diógenes - Não
Francisco Dornelles - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Francisco Sales.c-- Abstenção
Furtado Leite - Não
Gandi Jamil- Não
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Não
Genésio Bernardino - Abstenção

Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo-Flemínq - Não
Gerson Camata - Não
Gerson Marcondes - Sim
Gidel Dantas - Não
Gil César - Não
Gilsorl,Machado - Não
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Sim
Haroldo Lima - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Humberto Lucena - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira - Não
!ram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Não
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim

Ivo Vanderlinde - Abstenção
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Azi- Sim
Jalles Fontoura - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Abstenção
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Calmon - Não
João Cunha - Sim
João da Mata - Não
João de Deus Antunes - Não
João Lobo - Não
João Machado Rollemberg - Não
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Francisco - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat-Abstenção
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não
Jorge Bornhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Sim
José Camargo - Não
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Dutra - Não
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Freire -Abstenção
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Sim
José Jorge - Sim
José Lins - Não
José Lourenço - Não
José Luiz de Sá - Não
José Luiz Maia - Não
José Maranhão - Sim
José Maria Eymael - Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Abstenção
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Abstenção
José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Não
José Richa - Não
José Santana de Vasconcellos - Não
José Tavares - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
José Tinoco - Não
José Ulisses de Oliveira - Não
José Viana - Sim
Jovanni Masini - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Leopoldo Peres - Abstenção
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Leur Lomanto - Não
Levy Dias - Não
Lezio Sathler - Sim
Lídice da Mata - Sim
Lourival Baptista - Não
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Abstenção
LuizFreire - Sim
LuizGushiken - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
Luiz Salomão - Sim
Luiz Soyer - Não
Luiz Viana --'- Não
Lysâneas Maciel - Sim
Maguito Vilela- Sim
Manoel Castro - Abstenção
Manoel Moreira - Não
Manoel Ribeiro - Não
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel - Abstenção
Marcos Uma - Não
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Sim
Mário Covas - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Não
Matheus Iensen - Não
Mauricio Campos - Não
Mauricio Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Mauricio Nasser - Abstenção
Maurício Pádua - Abstenção
Maun1io Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda~ Sim
Max Rosenmann - Não
Meira Filho - Não
Mello Reis - Não
Mendes Canale - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Góis - Não
Messias Soares - Não
Michel Temer - Sim
Milton Barbosa - Não
Milton Reis - Abstenção
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mozarildo Cavalcanti - Não
Mussa Demes - Não
Myrian Portella - Sim
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Sim
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Sabrá - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilson Gibson - Não
Nion Albemaz - Sim

Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmundo Rebouças - Sim
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Coelho - Não
Osvaldo Macedo - Sim
Osvaldo Sobrinho - Abstenção
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Marques - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Silva - Sim
Pedro Ceolin - Sim
Percival Muniz- Sim
Pimenta da Veiga - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Ura - Sim
Raimundo Rezende - Abstenção
Raquel Cândido - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém -..:.. Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Johnsson - Não
Ricardo Izar- Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Brant - Não
Roberto Campos - Não
Roberto D'Ávila- Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital- Não

-Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rose de Freitas - Sim
Ruy Nedel- Sim
Sadie Hauache - Não
Salatiel Carvalho - Não
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Werneck - Não
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Abstenção
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Não
Sotero Cunha - Não
Tadeu França - Sim
Telmo Kirst - Não
Téotônío VilelaFilho - Sim
Theodoro Mendes - Abstenção
Ubiré\tanAguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Não
U1duricoPinto - Sim
Valmir Campelo - Abstenção

Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Abstenção
Victor Fontana - Não
VilsonSouza - Sim
Vinicius Cansanção - Não
Virgildásiode Senna - Sim
Virgílio Guimarães - Sim
VitorBuaiz - Sim
Vlaclimir Palmeira - Sim
Waldeck Omélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
ZizaValadares - Sim

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio fusão subscrita pelos nobres Constituin
tes Hélio Duque, João Paulo e Carlos Carclinal,
assim recligida.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Requeremos a V. Ex", nos termos regimentais
(§ 2°, art. 3° da Resolução n° 3/88----ANC), a fusão
da (s) Emenda (s) 2P00905-1, 2P01642-1 e
2PO1205-1, dos Constituintes HélioDuque, Carlos
Cardinal e João Paulo, respectivamente. Resul
tando no seguinte texto: Acrescentou-se ao artigo
5° do Ato das Disposições Constitucionais Gerais
e Transitórias o seguinte parágrafo:

"Art. 5° .
§ - A anistia, conceclida nos termos deste arti

go, aplica-se aos servidores públicos civis e aos
empregados em todos os níveis de govemo ou
em suas fundações, empresas públicas ou empre
sas mistas com controle estatal, que tenham sido
punidos ou demitidos por atividades profissionais
interrompidas em virtude de decisão de seus tra
balhadores, bem como em decorrência do Decre
to-Lei no' 1.632, de 4 de agosto de 1978 ou por
motivos exclusivamente políticos, assegurada a
reintegração dos que foram atingidos a partir de
1979, observado o disposto no § 1° deste artigo.

Sala da Sessões, de de 1988. - HéBo
Duque (Emenda N°2POO905)- Carlos Cardi
nal (Emenda N° 2P01642-1) - João Paulo
(Emenda N°2P01205-1)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Michel
Temer, para encaminhar a votação.

O SR. MICHEL 1EMER (PMDB- SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs.
Constituintes, ao defender essa emenda, quero
fazer algumas considerações preliminares. A pri
meira delas é que a Constituição resulta-de um
ajuste social. Por resultar de um ajustamento so
cial, o instante da Assembléia Constituinte é um
instante de .pacíâcaçãc social. E para que haja
pacificação social impõe-se uma coordenação
das várias tendências nacionais, fazendo resultar
uma Constituição que permita que, a partir da
sua promulgação, a litigiosidade social seja menor
possível. Não tem sentido produzirmos um novo
Estado brasileiro onde o sentimento de litigiosi
dade subsista. O ideal, o correto é que os Consti
tuintes, ao elaborarem uma nova constituição, en
sejam, durante longo período, um bom relaciona
mento social. É o que, por sinal, nos revela a •

I



Junho de 1988 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Quinta-feira 16 11335

história constitucional brasileira. Por isso há que
haver uma correlação lógica entre a Constituição
e o corpo social para o qual ela se dirige.

Há pouco, Sr. Presidente, votamos aqui a anistia
aos militares. Embora tenha votado a favor da
anistia tal como foi proposta nas várias emendas,
reconheço que, no caso dos militares, poderia
haver uma margem de litigiosidade entre aqueles
que seriam reintegrados e os que estão nas For
ças Armadas, porque as Forças Armadas - diz
a Constituição baseiam-se na hierarquia e na dis
ciplina. É muito provável, portanto, que os Consti
tuintes que votaram "não" à anistia aos militares
tenham pensado exata e precisamente nesta cir
cunstância, recearam permitir, depois da promul
gação da nova Constituição, uma área de litigiosi
dade nas Forças Armadas.

Mas aqui, Sr. Presidente, a anistia tem uma na
tureza praticamente trabalhista, visa apenas aos
servidores públicos civis e aos empregados das
fundações, empresas mistas etc. A pacificação
que essa emenda busca é simplesmente em rela
ção aos servidores civis. E não se diga que eles
poderiam ir ao Poder Judiciário, porque todos
sabemos que os atos excepcíonais, baixados du
rante largo período histórico, não podem ser revis
tos pelo Judiciário. Portanto, cabe a nós decidir
esta questão. E não se diga também, Sr. Presi
dente, que as empresas públicas, que o Governo,
no seu todo, não teria suporte financeiro para
arcar com essas despesas, porque a emenda,
muito sabidamente, estabelece que deve obser
var-se o disposto no § 1°,que salienta, que registra,
que enfatiza que os efeitos financeiros da anistia
contam-se única e exclusivamente a partir da pro
mulgação da nova Constituição.

Portanto, em nome da pacificação social, em
nome de uma Constituição duradoura, perene,
pacificadora, moderadora, equilibrada, encami
nho favoravelmente a votação dessa emenda.
(Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDEN.TE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Soyer, para encaminhar a votação.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB-GO. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente,S~ e Srs. Consti
tuintes, chega-nos a informação de que, fruto de
um acordo, substitui-se por "readmissão" a pala
vra "reintegração", que, se permanecesse, suben
tenderia o direito à remuneração referente a todo
o período de afastamento, o que não ocorre com
o termo "readmissão", ora adotado.

Considerando, então,que não se trata de reinte
gração, mas sim de readmissão, e, por outro lado,
tendo em vista terem sido excluídos os militares,
ficando tão-somente os civis, concordamos com
essa emenda. (Palmas.)

O Sr. Carlos Sant'Anna - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex".

O SR. CARLOS SANrANNA (PMDB-BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
questão de ordem visa. ao bom andamento das
votações. O Plenário não tem conhecimento da
mudança de texto de que acaba de falar o ilustre
Constituinte Luiz Soyer, embora, pelo que eu es
tou sabendo, tenha havido. Ora, uma mudança
no texto, no curso da votação, depois de iniciada

a votação... De qualquer sorte, é preciso que o
Plenário conheça o texto que está votando. Os
avulsos que estão em nossas mãos não corres
pondem ao que estã sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) -
V. Ex" tem razão. Falei talvez um pouco baixo,
com a dicção paulista, que às vezes não é muito
boa para ser ouvida. É que, em vez de "reinte
gração", que pressupõe receber os atrasados, co
mo V. Ex' sabe, adota-se a palavra "readmissão",
que é a volta ao emprego sem percepção dos
atrasados. Além disso, estão _excluídosos Minis
térios militares.

O Sr. Luiz Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V. Ex"

O SR. LUIZ ROBERTO PONTE «PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
reivindicaria a V. Ex"que fosse lido todo o texto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Lerei para V.Ex'

É o seguinte:

"A anistia, concedida nos termos deste arti
go, aplica-se aos servidores públicos civis e
aos empregados em todos os níveis de Go
verno ou em suas fundações, exceto os mi
nistérios militares, empresas públicas ou em
presas mistas com controle estatal, que te
nham sido punidos ou demitidos por ativida
des profissionais interrompidas em virtude
de decisão de seus trabalhadores, bem como
em decorrência do Decreto-Lei rr 1.632, de
4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusi
vamente políticos, assegurada a readmissão
dos que foram atingidos a partir de 1979,
observado o disposto no parágrafo 1° este
artigo".

Esse é o texto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jarbas
Passarinho, que está inscrito para falar, para enca
minhar. a votação.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS 
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Presidente Ulysses Guima
rães, ainda há pouco, aceitou que um orador falas
se parte do seu tempo sobre um assunto que
não era pertinente à emenda em votação. Não
gosto de colocar carapuças, quando as coisas
não são ditas claramente contra mim. Se eu fosse
um homem rancoroso, estaria parado no ano de
1963, co,!! a minha mulher ameaçada diaríamen
te de que eu seria morto se saísse à rua, com
minha filha seqüestrada, com meu irmão apunha
lado no Sindicato do Petróleo e até minha mãe,
com 80 anos de idade, recebendo esse mesmo
tipo de terrorismo. Isso não sai da minha mente,
mas saiu do meu coração. Não posso aceitar que
o Constituinte Paulo Ramos possa dizer, como
disse na jornada .de ontem, que aqui convivem
torturadores e torturados.Que convivem cassa
dores e cassados, concordo, porque houve um
consenso nacional para a reabertura política.

Mas não me consta que haja entre nós um
torturador que pudesse ter a sua mão manchada
de sangue e que fosse recebido correta e respeito-

samente por um torturado. (Palmas.) Não acredito
que isso seja pacificação.

Também quando dissemos que a emenda atin
gia a hierarquia e a disciplina nas ForçasArmadas,
estávamos falando com o conhecimento de causa
de quem possui 29 anos servindo ao Exército
brasileiro e nele fez todos os seus cursos. Não
sei se o Constituinte Paulo Ramos, nesta parte,
pretendeu dirigir-se a mim, já que eu tinha sido
um dos encaminhadores anteriores, o que não
me permitiu pedir a palavra para uma explicação
pessoal. Fui, no fim do Governo Figueiredo. Minis
tro da Previdência e Assistência Social. Como sa
bemos, em face do Decreto-Lei n° 1.632, era total
mente impossível fazer greve nas chamadas ativi
dades essenciais e nos serviços públicos. Eu rece
bi os funcionários daquele Ministério e com eles
negocíei, Nenhum teve sequer punição, e todos
os assuntos foram resolvidos pacificamente. (Pal
mas.) Por isso, tenho autoridade para vir aqui de
fender a emenda ora em votação porque ela me
parece justa, na medida em que as pessoas atingi
das participaram de greves de que outras já tí-"
nham participado sem terem recebido punição
maior. É uma questão de isonomia e de eqüidade,
porque, se algum ministro resolve punir e outros
não, a ler não está sendo aplicada corretamente.
Ou a leivale para todos ou não vale para ninguém.
Não posso tratar desigualmente os iguais. Essa
é a razão pela qual, depois da fusão que sugerimos
ao Deputado João Paulo e ao Deputado Lula,
que concordaram plenamente com a modifica
ção, estamos aqui para dizer não apenas ao meu
partido, que espero que me acompanhe, mas a
todos que querem acompanhar, neste momento,
a pacificação nacional, que esta é a oportunidade
de dar a esses rapazes e moças o direito de reín
gressarem no serviço público, porque não podem
ser ferreteados, não podem ser colocados à mar
gem do processo democrático que queremos im
primir. Por isso, sou totalmente a favor da emenda.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Relator.

Peço a atenção das galerias, que podem com
prometer até o eventual sucesso da emenda.

O SR. BERNARDO CABRAL (PMDB-AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs Constituintes, gostaria apenas de chamar
a atenção de V.Ex", além das palavras favoráveis
aqui pronunciadas, para que o Decreto-Lei rr
1.632, de 4 de agosto de 1978, que tenho em
mãos, é de uma virulência tamanha que declara
que são de interesse da segurança nacional, e
portanto estão entre as atividades essenciais em
que a greve é proibida, o trabalho em bancos,
comunicações, cargas e descargas. Sr. Presiden
te, não é possível aceitar, em sã consciência, que
aqueles que foram punidos com base nesse de
creto continuem carregando a punição pelo resto
de suas vidas.

Sr. Presidente, sou pela aprovação dessa fusão
de emendas. (Palmas.)

O Sr. Me.1sias Soares - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PIiESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"n palavra.

O SR. MlESSIAS SOARES (PTR- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, O Partido ..
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Trabalhista Renovador, conforme compromisso
assumido anteriormente, vota favoravelmente à
emenda.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Comunista Brasileirovotará "sim".

O Sr. Adolfo Oliveira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ADOLFO OLIVEJRA(PFL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu iriaenca
minhar a votação favoravelmente. O Partido Libe
rai vota "sim". (Palmas.)

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileirovota "sim".

O SR. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.

O sa, PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PTB tem um antigo compromisso com os
funcionários da Codesb, da Cosipa e tantos ou
tros, e o cumpre agora votando "sim" à emenda
e trabalhando pela composição para sua apro
vação.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Ó SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - sr. Presidente, o Par
tido Comunista do Brasil votou favoravelmente
a todas as emendas pela anistia e votará a favor
dessa emenda.

O Sr. Mauro Borges - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O Sr. MAURO BORGES (PDC- GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Democrata Cristão vota "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEl'flE (Q/ysses Guimarães) 
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL- BA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um
amplo entendimento político e um consenso que
me parece razoável.Portanto, recomendo à minha
Bancada, a Bancada do PFL, votar "sim". (Pal
mas.)

O Sr. Roberto D'Ávila-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO D'ÁVILA(PDT-RJ.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada
do PDT votará "sim".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, um dos sig
natários da fusão é um companheiro do partido:
João Paulo. O Partido dos Trabalhadores vota
"sim".

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. MARIo COVAS (PMOB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PMOB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Passa-se à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
A proposição tem parecer favoráveldo eminente
R~mo~ ,

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. PAULO RAMOS (PMOB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu obje
tivo é de colaborar com o processo de votação,
para que ele não seja interrompido.

Enquanto os demais Constituintes consignam
os respectivos votos, tendo eu sido citado nomi
nalmente pelo Constituinte Jarbas Passarinho,
gostaria de fazer uma observação, para conheci
mento da Casa: embora eu considere também
a cassação uma forma de tortura, não tivea inten
ção de dirigir-meespecificamente ao Constituinte
Jarbas Passarinho, por quem guardo o mais pro
fundo respeito e a mais elevada consideração.

Simplesmente fizquestão de encaminhar a mi
nha defesa de modo a sensibilizaros Srs. Consti
tuintes e levá-los a uma avaliação do significado
maior da anistia, inclusive em relação aos mari
nheiros e cabos que até hoje vivem carregando
a injustiça. Quis acentuar que o posicionamento
do Constituinte Jarbas Passarinho em relação ao
conceito de hierarquia e disciplina era equivo
cado. Também conheço a vida militar.Não passei
ali 29 anos, mas 22, e sei o que houve com os
marinheiros. Conheço profundamente a história
e sei que esta Assembléia Nacional Constituinte
perdeu a oportunidade de promulgar uma grande
anistia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
llustre Constituinte Paulo Ramos, a declaração de
V. Ex"constará dos Anais.

Vamos continuar a votação.

O Sr. Virgílio Galassi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. VlRGíuo GALASSI (pDS - MG.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria
de fazer uma retificação: meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)-
V. Ex" será atendido.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Vamos continuar nossos trabalhos. Agradecemos
a todos a presença nas galerias, mas peço que
colaborem conosco para a ordem no plenário,
o que seria uma forma de retribuira decisão toma
da. Respeitemos o Plenário, para que prossiga
mos nas votações.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n° 647):

SIM-4D6
NÃo- 8
ABSTENÇÃO - 9
TOTAL-423

A fusão foi aprovada.

VOTARAM OS SRS. CONST/TilINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
AbigailFeitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Sim
'Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira- Sim
Adroaldo Streck - Sim
AdylsonMotta - Sim
Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves - Sim
AfIfDomingos - Abstenção
Afonso Sancho - Sim
AgassizAlmeida - Sim
Agripino de OliveiraLima - Sim
Airton Cordeiro - Sim
Albérico Filho - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
AlércioDias - Sim
Alexandre Costa - Sim
Alexandre Puzyna - Sim
Alfredo Campos - Sim
AlmirGabriel - Sim
AloisioVasconcelos - Sim
AloysioChaves - Sim
AloysioTeixeira - Sim
Aluizio Bezerra - Sim
Aluízio Campos - Sim
Alysson Paulinelli- Abstenção
Amaury MWler - Sim
AmilcarMoreira - Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Sim
Antero de Barros - Sim
Antônio Britto - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antônio de Jesus - Sim
Antonio Ferreira - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
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Arnaldo Faria de Sá - Sim
Arnaldo Prieto - Sim
Arnold Fioravante - Sim
Arolde de Oliveira- Sim
Artur da Távola - Sim
Átilaüra - Sim
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Vlllani - Não
Benedicto Monteiro - Sim
Benedita da Silva - Sim
Bemardo Cabral- Sim
Beth Azize - Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Caio Pompeu - Sim
Cardoso Alves - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Chiarelli- Sim
Carlos Cotta - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Sant'Anna - SIm
Carlos Virgílio - Sim
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Christóvam Chiaradia - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Sim
Costa Ferreira - Sim
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Sim
Del Bosco Arnaral - Sim
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Sim
Denisar Arneiro - Abstenção
Dionisio Dal Prá - Sim
Dionísio Hage - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Divaldo Suruagy - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Domingos Juvenil- Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Sim
Edivaldo Holanda - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Enoc Vieira- Sim
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Euclides Scalco - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim

_9<Pedito Machado - Sim

Fábio Feldmann - SIm ,
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Femandes - Sim
Fausto Rocha - Sim
Felipe Mendes - Sim
Femando Cunha - Sim
Femando Gomes - Sim
Femando Henrique Cardoso - Sim
Femando Lyra- Sim
Fernando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Floríceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Arnaral - Sim
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco Diógenes - Sim
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim ~

Francisco Sales - Sim
Furtado Leite - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Sim
Gastone Righi - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Genésio Bemardino - Sim
Geovah Arnarante - Sim

Geovani Borges - Sim '.
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Aeming - Sim

'Geraldo Melo - Sim
Gerson Camata - Sim
Gerson Marcondes - Sim
Gerson Peres - Sim
Gil César - Sim
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Sim
Haroldo Lima - Sim'
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa -O-'Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Sim
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Sim
Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Homero Santos - Sim
Humberto Lucena - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira- Sim
Irajá Rodrigues - Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Ismael Wanderley - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Sim
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
Ivo Vanderlinde - Sim
Jairo Azi - Sim

Jalles Fontoura - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Abstenção
Joaci Góes - Sim
João Agripino - Sim
João Alves - Sim
João Calmon - Sim
João Cunha - Sim
João da Mata - Sim
João Lobo - Sim
João Machado Rollemberg - Sim
João Menezes - Não
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Francisco - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bomhausen - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Sim
José Camargo - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Dutra - Sim
José Egreja - Sim
José Elias - Sim
José Fogaça - Sim
José Freire - Sim
José Genoíno - Sim
José Guedes - Sim
José Jorge - Sim
José Líns - Abstenção
José Lourenço - Sim
José Luizde Sá - Sim
José LuizMaia - Sim
José Maranhão - Sim
José Maria Eymael - Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Sim
José Santana de Vasconcellos - Sim
José Serra - Sim
José Tavares - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
José Tinoco - Sim
José Ulisses de Oliveira- Não
José Viana - Sim
Jovanni Masini - Sim
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Sim
LavoisierMaia - Sim
Lélio Souza - Sim
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Leopoldo Bessone - Sim
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Sim
LevyDias - Sim
LezioSathler - Sim
Lídíceda Mata - Sim
Lourival Baptista - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
LUÍs Eduardo - Não
LuizAlberto Rodrigues - Sim
Luiz Freire - Sim
LuizGushiken - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Sim
LuizSalomão - Sim
LuizSoyer - Sim
LuizViana - Sim
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito Vúela- Sim
Manoel Moreira - Sim
Manoel Ribeiro - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel - Sim
Marcos Lima - Sim
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Sim
Mário Assad~Sim
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira- Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Mattos Leão - Abstenção
Mauricio Campos - Sim
Mauricio Corrêa - Sim
Mauricio Fruet - Sim
Maurício Nasser - Sim
Mauricio Pádua - Sim
Maunlio Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Meira Filho - Sim
Mello Reis - Sim
Melo Freire - Sim
Mendes Canale - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Soares - Sim
Michel Temer -;pim
MiltonReis - Sim
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mozarildo Cavalcanti - Sim
Mussa Demes - Sim
MyrianPortella - Sim
Nabor Júnior - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Carneiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Sabrá - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim

Nilson Gíbson- Sim
Nion A1bemaz- Sim
Nyder Barbosa - Sim
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Onofre Corrêa - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Osmir Uma - Sim
Osmundo Rebouças - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Osvaldo Coelho - Sim
Osvaldo Macedo - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Almeida - Sim
Ottomar Pinto - Sim
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Marques - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Sim
Pedro Canedo - Sim
Pedro Ceolin - Sim
Percival Muniz- Sim
Pimenta da Veiga - Sim
PlínioArruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Ura - Sim
Raquel Cândido - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Bernardi - Sim
Renato Johnsson - Sim
Ricardo FIuza - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Brant - Sim

Roberto Campos - Abstenção
Roberto D'Ávila - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital - Sim
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rose de Freitas - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Medina - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Ruy Bacelar - Sim
Sadie Hauache - Sim
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Sérgio Spada - Sim
Severo Gomes - Sim
SigÍTlaringaSeixas - Sim
SílvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sotero Cunha""::Sim
Tadeu França - Sim

Telmo Kirst-Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Sim
U1durico Pinto - Sim
Valmir Campelo - Sim
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Sim
Victor Fontana - Abstenção
VictorTrovão - Sim
Vúson Souza - Sim
ViniciusCansanção - Sim
Virgílio Galassi - Não
Virgllio Guimarães - Sim
VitorBuaiz - Sim
VivaldoBarbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Wagner Lago - Sim
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor deLuca - Sim
Wilma Maia - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Vem à Mesa e vai à publicação a seguinte decla
ração de voto:

Exrrr' Sr. Presidente da ANC
Constituinte Stelio Dias pede a V.Ele'que con

signe o seu voto Sim a Fusão das Emendas rrs
905-1,642-1 e 205-1. Votação n° 647 que acres
centa dispositivo ao art. 5° do Ato das Disposições
Transitórias.

P. Deferimento.
Brasília, junho 15, 1988.-

O Sr. Matheus Iensen - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ele'a palavra pela ordem.

O SR. MATHEUS IENSEN (PMDB - PRo
Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente, o meu
nome não apareceu no painel. Quero informar
que meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A declaração de V. Ele'será registrada.

O Sr. Teotônio VdeJaFilho - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ele'a palavra pela ordem.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB
- AL. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente,
quero consignar o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)-
V. Ele'será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Sobre a mesa, requerimento de destaque nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

N° 2.064

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. da Resolu-

ção n" 3, de 1988, destaque para a emenda
2PO0554-3 (U1durico Pinto) aditiva ao arty. 5° das
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Disposções Transitórias, do Projeto ao art. 4° das
Disposições Transitórias, do substitutivo
2P02045-8. - Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
É a seguinte a matéria destacada:

EMENDA N°554
Do Sr. U1duricoPinto

Inclua-se no art. 5° das Disposições Transitórias
do projeto de constituição a seguinte redação:

"A anistia abrange os que, com motivação
exclusivamente política, foram atingidos por
declaração de incapacidade física ou men
tal."

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimârães) 
Concedo a palavra ao Constituinte U1duricoPinto,
para encaminhar a votação. (Tumulto nas gale
rias.)

O SR. ULDURlCO PINTO (PMDB - BA.
Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr. Presidente,
SI"'" e Srs. Constituintes, o verbete "anistia" é assim
definido pelo renomado jurista Pinto Ferreira, na
respeitada "Enciclopédia Saraiva do Direito": ,

"A anistia ou esquecimento do passado,
como era chamada entre os gregos, a lex
oblivionis dos romanos, é uma decisão do
poder soberano levando determinadas infra
ções ao esquecimento e, por conseguinte,
não só extinguindo os processos respectivos
como também tornando as condenações
sem nenhum efeito penal."

Não difere muito deste o conceito emitido por
Rui Barbosa, que a identifica como "um ato políti-'
co, pelo qual se faz esquecer o delito cometido
contra a ordem, o atentado contra as leis e as
instituições nacionais".

À luz de tão abalizadas opiniões que, de resto,
pouco variam em todo o mundo, não há como
se aceitar, e menos ainda como justificar, qual
quer tipo de sofisma que pretenda, solertemente,
reduzir o significado ou a amplitude de uma anis
tia.

Mais abrangente e radical que outras medidas
de indulgência, como o indulto, o perdão ou gra
ça, a anistia não se limitaa extinguir a punibilidade,
mas vai além, para extinguir o próprio fato delituo
so. Não é a mera sanção do crime que é perdoada.
O próprio crime deixa de existir, como se nunca
houvesse sido praticado.

De outra parte, conforme lembrava ainda Rui
Barbosa, "a anistia é irrecusável. Sua autoridade
vigora imediatamente, de pleno direito, ministe
rio juris, de modo que, como lei de ordem geral,
ainda quando não invocada, os tnbunais, por en
cargo de oficio, têm o dever de aplicá-Ia. Os parti
culares ofendidos perdem com ela o direito à
ação criminal. Os próprios anistiados não podem
recusar-lhe o beneficio, porque ela opera de si
mesma, em nome do interesse social, pondo per
pétuo silêncio à justiça, assim para a acusação,
como para a defesa. Até as custas do processo
e as multas pagas ao Estado se restituem".

Por outro lado, a anistia tampouco pode ser
revogada e estende-se igualmente às penas aces
sórias e às medidas de segurança, que se extin
guem da mesma forma que a pena principal. Os
crimes anistiados, além disso, não são conside
rados para efeito de reincidência, mesmo que si
lente a lei.

Assim funciona a anistia. Qualquer variação
dessas normas significa pura e simples empu
Ihação,

Um mergulho no passado nos revela que a
palavra anistia ganhou significação política na
Grécia, quando Trasíbulo de Atenas expulsou os
trinta tiranos, por volta de 404 a.C; pedindo ao
povo que esquecesse os dissentimentos havidos,
solicitando graça para os vencidos. O próprio De
móstenes afirmavaque "ATrasíbulo devia à Repú
blica a salvação".

Na lei romana, o princípio da restitutio in Inte
grum tem o mesmo sentido prático da anistia.
O Direito romano conhecia também o nome de
generalis abolitio, mantendo a estrutura da
anistia, além da chamada lex obllvionis, afora
outras medidas que se aproximavam do indulto
ou do perdão.

O Tratado de Osnabrúck, entre o Imperador,
Suécia e os Estados germânicos protestantes, em
1648, e o de Oliva, entre o Imperador, Suécia,
Polônia e o eleitor de Brandenburg, em 1660,
não só determinaram o esquecimento dos mú
tuos agravos como também a devolução de pro
priedades a todos os que delas tivessem sido des
tituídos durante a guerra.

Na França, tomaram-se múltiplas as anistias
e, dentre algumas das primeiras concedidas, es
tão a de Carlos, o "Calvo", em 856, e Felipe,
o "Belo", em 1308. Concedida, a princípio, pelo
Executivo, após a Revolução passou a sê-lo pelo
Poder Legislativo.

Na Inglaterra, o reinado de Carlos 11 foi iniciado
por uma anistia. Outra anistia importante foi aque
la constante do "Feníans Act", de 1973, e a dos
Boers, em 1903.

A Rússia czarista falhou freqüentemente em
cumprir seus decretos de anistia, como no caso
dos amotinados do Potemkin, quando Matushen
ko foi condenado à morte, em 1907, não obstante
ter sido anistiado em 1905.

Nos Estados Unidos da América, as primeiras
anistias ocorreram em seguida à Guerra Civil, em
bora algumas outras já houvessem sido conce
didas anteriormente por Washington, em 1795;
Adams, em 1800; e Madison, em 1815.

Como se percebe, a História registra, ao longo
de seu curso, e em todos os países, uma sucessão
de enístías. Um estadista, dos maiores com que
o mundo contou, Napoleão Bonaparte, atribuiu
o sucesso de sua carreira ao fato de haver sido
sempre uma "anistia viva". Afirmava ainda, con
soante lembra Barbosa Lima Sobrinho, que desde
que estivera à frente do governo do seu país, nun
ca chegara a perguntar o que fora, ou o que se
passara ou havia sido dito.

Tais postulados tanto fazem parte das tradições
da humanidade que uma das mais antigas consti
tuições em vigor no mundo, a Carta Magna dos
ingleses, já estabelecia como princípio:

"Nenhum homem livreserá detido, encar
cerado, espoliado, declarado fora da lei, exila
do ou prejudicado de alguma forma, nem
procederemos contra ele, nem enviaremos
quem proceda, senão em virtude do julga
mento dos seus iguais e de acordo com a
Ieído país".

Em nossos dias, quase todas as legislações
reconhecem, com maior ou menor precisão, o
conteúdo dos direitos humanos, tanto dos tradi-

cionais direitos formais, como dos econômicos
e sociais.

Nem por isso, com lamentável freqüência dei
xam esses direitos de ser respeitados, o que toma
indispensável a existência de mecanismos que
permitam aos cidadãos defenderem-se de sua
violação. Essa violação pode derivar do simples
abuso do poder contra as leis estabelecidas, quer
por serem as próprias leis a permitirem essa viola
ção, por estarem formuladas de forma ambígua,
quer porque o Governo manipula a possibilidade,
em princípio justificada, de declarar um estado
de exceção, mas convertendo-o em permanente.

Guerras, revoluções, golpes de Estado e perse
guições trazem quase sempre consigo alterações
de ordem jurídica consideradas justas, mas que
na verdade destinam-se a legitimar os interesses
e desejos das classes dominantes.

País de freqüentes motins e revoluções, o Brasil
usou da anistia por quase 100 vezes, aplicando-a
para serenar os ânimos e o ambiente social. Em
quase todos os momentos importantes da vida
política nacional e em todas as suas fases - Colô
nia, Reino, Império e República, a anistia esteve
presente, constituindo-se, assim, em arraigada
tradição.

A legitimidade da violência, ou melhor dizendo,
das revoluções, é reconhecida por todas as doutri
nas, pelas mais humanistas. O direito de rebe
lar-se em defesa de seus direitos feridos é igual
mente reconhecido por todos os povos, o que
implica que, para ter um fim efetivo, se elimine
as causas e se estabeleça liberdades democrá
ticas efetivas. Daí por que uma anistia de caráter
amplo e irrestrito é incompatível com a existência
de leis repressivas e com a ditadura.

A conquista da plena liberdade política, nobres
Colegas Constituintes, somente se dará através
do completo fim de toda a legislação de exceção,
para que possa ser recomposta a unidade perdida
e restaurados os legítimos direitos do povo.

Na luta pela conquista de liberdade política a
reivindicação da anistia desempenha um papel
decisivo. Não só por constituir-se uma bandeira
unitária de todos os setores democráticos, como
porque, conduzida de maneira correta, pode
transformar-se em poderosa força material, que
influa nos rumos políticos e permita levar em fren
te novas batalhas que se colocarão para manter
a liberdade conquistada, evitando que novas on
das de arbítrio se abatam sobre o povo.

O Sr. Jorge Hage - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. JORGE HAGE (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
Ex" que registre que na votação anterior meu voto

-foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será consignado o voto de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O relator manifesta-se pela rejeição da emenda; .
S. Ex" é contra a aprovação da emenda.

Vamos proceder à votação.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, pela
ordem. -
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL- BA. Sem
revisãodo orador.)-Sr. Presidente,o PFLsugere
à sua Bancada que vote "não".

O Sr. Ademir Andrade - Sr. Presidente,pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. ADEMIRANDRADE(PSB- PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "sim".

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B vota "sim".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - O PCBvota "sim".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT- MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores vota "sim".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (POC- SP.
Sem revisãodo orador.)- Sr. Presidente,a ques
tão está em aberto no POc.

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. MÁRIo COVAS (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança
do PMDB vota "sim".

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. AMARAL NETTO (POS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão
está em aberto no POSo

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Passa-se à votação.

(Procede-se à votação.)

O Sr. Oscar Corrêa - Pela ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. OSCAR CORR& (PFL- MG.,Sem
revisão do orador.) - Peço licença a V.Ex"para,
ainda que em hora inadequada, consultar o ilustre
relatorsobre a compreensão de S. Ex"em relação
ao texto aprovado anteriormente.

Peço vênia a V. Ex" para que eu possa fazer
essa formulação ao ilustrerelator.É uma interpre
tação que acho importante para a Casa, Sr. Presi
dente.

Gostariade saber se as pessoas, eventualmente
demitidas, com o textoaprovado, ficarãoautoma
ticamente anistiadas.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Por que V. Ex" não faz por escrito essa consulta?
O relator poderá examiná-la melhor, porque essa
é matéria vencida.

O SR. OSCAR CORImA - Gostaria de sa
ber se essas pessoas, de acordo com o texto que
acabamos de votar, ficariam anistiadas antecipa
damente, ainda que não hajam praticado o delito.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
O relator examinará esse ponto e oportunamente
conversará com V. Ex"

O SR. OSCAR coRRÉA - Formularei a
indagação por escrito.

Sr. Presidente, peço ainda a V. Ex"que registre
que na últimavotação, o meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)-
V. Ex"será atendido.

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jesus
Tajra.

O SR. JESUS TAJRA (PFL-PI.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex"
retificasse meu voto na votação anterior. Votei
"sim" e o painel registra "abstenção".

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Concedo a palavra ao nobre ConstituinteRicardo
Izar.

O SR. RICARDO IZAR (PFL- SP.Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente,na votação ante
rior votei pela "abstenção" e, infelizmente, meu
voto não foi registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrada a declaração de V. Ex"

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre ConstituinteAmaral
Netto.

O SR. AMARAL NETTO (POS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não", mas o painel não registrou
meu voto.

O SR: PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Será feita a retificação.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado: (Votaçãorr 648)

SIM-194.
NÃO-157.
ABSTENÇÃO - 32.
TOTAL-383.

A emenda foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. CONSTITUINTES:

Presidente: UlyssesGuimarães - Abstenção
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Não
AdemirAndrade - Sim
Adhemar de Barros Filho- Sim
AdolfoOliveira - Não
AdroaldoStreck - Abstenção
AdylsonMotta- Abstenção
Aécio de Borba - Não
Aécio Neves- Sim
Afif Domingos - Não
AgassizAlmeida- Sim
Agripinode Oliveira Uma - Não
AirtonCordeiro- Abstenção
AlbéricoCordeiro - Sim
AldoArantes - Sim
AlércioDias - Sim
Alexandre Costa - Não
Alfredo Campos - Abstenção
AlmirGabriel- Sim
Aloysio Chaves - Não
Aloysio Teixeira - Não
Aluizio Bezerra - Sim
Aluízio Campos - Sim
Amaral Netto - Não
AmilcarMoreira- Não
ÂngeloMagalhães - Não
Anna MariaRattes - Sim
AnnibalBarceUos - Não
AntônioBritto- Sim
AntônioCarlos Konder Reis - Não
Antôniode Jesus - Sim
AntonioFerreira - Não
Antonio Gaspar - Sim
AntonioPerosa - Sim
Antonio Ueno - Não
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins- Não
ArnaldoPrieto - Não
Amold Fioravante - Não
ArtenirWemer - Abstenção
Arturda Távola - Sim
Augusto Carvalho- Sim
BasílioVíllaní - Não
Benedita da Silva- Sim
Benito Gama - Não
Bemardo Cabral- Não
Beth Azize - Sim
Bezerra de Melo- Sim
Brandão Monteiro- Sim
Caio Pompeu - Abstenção
Cardoso Alves- Não
Carlos AlbertoCaó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal- Sim
Carlos ChiareUi - Abstenção
Carlos Mosconi- Sim
Carlos Sant'Anna - Não
Carlos Virgílio - Não
Cássio Cunha Uma - Sim
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Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Não
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Abstenção
Costa Ferreira - Não
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Abstenção
Del Bosco Amaral - Sim
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Abstenção
Dionisio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Djenal Gonçalves - Nã6
Domingos Juvenil - Não
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Não
Edivaldo Holanda - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Sim
Ervin Bonkoski - Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles- Sim .
Evaldo Gonçalves - Não
Expedito Machado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Não
Fernando Cunha - Sim
Fernando Gomes - Abstenção
Fernando Lyra - Sim
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Sim
Florestan Fernandes - Sim
F1oriceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Amaral - Sim
Francisco Benjamim - Não
Francisco Cameiro - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Furtado Leite - Não
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Não
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Sim
Geovani Borges - Não
Geraldo Alckmin Filho - Sim

Geraldo Campos -, Sim
Geraldo Fleming - Abstenção
Geraldo Melo - Sim
Gerson Camata - Não
Gerson Marcondes - Sim
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Não
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
HélioManhães - Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Henrique Eduardo Alves- Sim
Hermes Zaneti - Sim
Iberê Ferreira - Não
Inocêncio Oliveira- Não
Irajá Rodrigues - Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Não
Itamar Franco - Sim
IvoMainardi - Sim
IvoVanderlinde - Abstenção
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Abstenção
Jesus Tajra - Abstenção
João Agripino - Não
João Calmon - Não
João de Deus Antunes - Não
João Lobo - Não
João Machado RoUemberg - Não
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilácqua - Sim
Joaquim Francisco - Abstenção
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat - Abstenção
Jonas Pinheiro - Não
Jorg€ Arbage - Não
Jorge Bornhausen - Não
Jorge Hage - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Agripino - Não
José Camargo - Não
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José da Conceição - Sim
José Dutra - Não
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fogaça - Sim
José Freire - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Sim
José Jorge - Abstenção
José Uns - Não
José Lourenço - Não
José Luizde Sá - Não
José LuizMaia - Não
José Maranhão - Não
José Maria Eymael- Sim

José Maurício - Sim
José Melo - Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Não
José Serra - Sim
José Tavares - Não
José Thomaz Nonô - Abstenção
José (Ilísses de Oliveira- Não
José Viana - Não
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Não
Koyu lha - Sim
Lael VareUa - Não
Lavoisier Maia - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Abstenção
Leur Lornanto - Não
LevyDias - Não
Lezio Sathler - Sim
Lídice da Mata - Sim
LourivalBaptista - Não
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não
LuizAlberto Rodrigues - Não
Luiz Freire - Sim
LuizGushiken - Sim
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSoyer - Sim
Lysâneas Maciel- Sim
Maguito VIlela - Sim
Manoel Castro - Não
Manoel Moreira - Não
Manoel Ribeiro - Não
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Márcio Braga - Não
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Não
Marcondes Gadelha - Não
Marcos Uma - Não
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Não
Mário Covas - Sim
Mário Maia-'Sim
Matheus Iensen - Não
Mattos Leão - Sim
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Nasser - Não
Maurício Pádua - Abstenção
Maun1io Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges -:. Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Não
MaxRosenmann - Não
Meira Filho'- Não
Mello Reis - Não
Mendes Ribeiro - Sim
Messias Soares - Abstenção
Michel Temer - Sim
MiltonBarbosa - Não
MiltonReis - Não



11342 Quinta-feira 16 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONS:rrrUINTE Junho de 198E.

Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Não
Myrian Portella - Sim
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Sim
Narciso Mendes - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Carneiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich'- Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Nilson Gibson - Não
Nion Albemaz - Sim
Nyder Barbosa - Sim.
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Osmundo Rebouças - Abstenção
Osvaldo Bender - Não .
Osvaldo Coelho - Não
Osvaldo Macedo - Sim
Osvaldo Sobrinho - Abstenção
Oswaldo Almeida - Não
Ottomar Pinto - Não
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Marques - Não
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel- Não
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Não
Paulo Silva - Sim
Pedro Canedo - Não
Percival Muniz - Sim
Pimenta da Veiga - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Raimundo Lira - Não
Raquel Capiberibe - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Bernardi - Não
Renato Johnsson - Não
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Não
RitaCamata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Campos - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Abstenção
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital- Não
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Abstenção
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rose de Freitas - Sim
Rospide Netto - Sim
Ruberval Pilotto - Não
Ruy Bacelar - Não
Ruy Nedel - Sim
Sadie Hauache - Não
Salatiel Carvalho - Não

.Samir Achôa - Não

Sandra Cavalcanti~Abstenção
Santinho Furtado - Sim' ..
Saulo Queiroz - Sim
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Werneck - Nâo
Sigmaringa Seixas - Sim
Sílvio Abreu - Abstenção
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Não
Sotero Cunha - Abstenção
Stélio Dias - Não
Telmo Kirst - Nâo-
Teotônio Vilela Filho - Sim
Theodoro·Mendes -,Não
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Não
Ubiratan Spinelli - Não
Uldurico Pinto - Sim
Valmir Campelo - Não
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bago - Sim
Victor Faccioni - Abstenção.
Victor Fontana - Não
Victor Trovão - Não
VIlson Souza - Sim
Vinicius Cansanção - Não
Vrrgildásio de Senna -'- Sim
VirgílioGalassi -'- Não
VirgílioGuimarães - Sim
Vitor Buaiz - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Wagner Lago - Sim
Waldeck Ornélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) .;
Terminado o art. 5°, referente à anistia, examina
remos agora os textos que foram objeto decoor
denação por parte das Lideranças e forças repre
sentativas da Constituinte, objeto principalmente'
de fusão ao art. 6°Afusão é proposta pelos Consti
tuintes Mário Covas, Farabulini Júnior, Vivaldo·
Barbosa, Roberto Freire, José Lins, Siqueira Cam
pos, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, .
Jofran Frejat, Bonifácio de Andrada, e tem esta
redação:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
blêia Nacional Constituinte

Os firmatários, autores dos destaques e emen
das abaixo assinados, vêm requerer, rios termos
do § 2° do art. 3° da Resolução rr 03/88, a fusão
das proposições para efeito de ser votada, como
texto substitutivo ao art. 6° e 7° do Projeto Dispo
sições Transitórias (art. 5° do Substituto n °2045),
a seguinte redação:

Art. 6° Cada Assembléia Legislativa, com po
deres constituintes, elaborará, no prazo de um
ano, contado da data da promulgação desta
Constituição, a Constituição do Estado, observa
dos os princípios da Constituição Federal.

Parágrafo único - Promulgada a Constituição
do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo
de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva,
em dois turnos de discussão e votação, respeitado
o disposto na Constituição Federal e na Consti
tuição Estadual.

Ãit. 7° Ficam revogadas, a partir de cento e
oitenta dias, sujeito este prazo a prorrogação por
lei, a contar .da data da promulgação da Consti
tuição, todos os dispositivos legais que atribuam
ou deleguerna órgãos do Poder Executivo .com
petência assinalada pela Constituição' ao Con
gresso Nacional, especialmente no que tange a:
1-ação normativa; ,
11-alocação ou transferência de recursos de

qualquer espécie.
Parágrafo único - Os decretos-leis que até a

promulgaçêo da Constituição não tiverem. sido
apreciados pelo Congresso Nacional serão consí
derados rejeitados, respeitados os atos praticados
na_sua vigência. . .

1) Fica prejudicado o § lodo art. 5°, do Substí
tutivo rr 2045, em virtude da aprovação das nor
mas relativas ao sistema de governo.

2) Fica ressalvada a votação do Destaque nº
388 - Moema São Thiago.

Sala das Sessões, de junho de 1988. -
Mário Covas, PMDB-FarabuUni Júnior, PTB
- Vivaldo Barbosa, PDT -.Roberto Frelre~

PCB- Fernando Bezena Coelho, D.2102
José Uns, PFL - Siqueira CampOs; PDC -'
José Genoíno, PT'~ Ademir Andrade, 'PSB'
- Jofran Frejat, D.8111E.124- Bonifácio de
Andrada, PDS - Adolfo OHveira, PL - Ha·
roldo Uma, PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O Relator manifesta-se, favoravelmente ao texto.

O Sr. Louremberg Nunes RoCha-Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDÉN'i'E (Ulysses Guímarãesj e-

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Lourem-
berg Nunes Rocha. ' . "

O SR. LOaREMBERG NUNES ROCHA
(PMOB - MT. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votei "não" na votação anterior e gos
taria de registrar meu voto.

O SR. PRESIDENTE, (Ulysses Guimarães).-
V.Ex" será atendido.

O Sr. Adolfo OUveira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.. '

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo
Oliveira.

O SR. ADOLFO OUVEIRA (PL - RJ.Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PL cumpre
o acordo e vota "sim".

O Sr. AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB -PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "sim" ao acordo.

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte José Maria Eymael.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (POC - SP.
Sem revisão dõ-orador.) - Sr. Presidente, o Par-,
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tido Democrata Cristão, nos termos do acordo,
vota"sim".

o Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem:

O SR: PRESIDENTE (CIlysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti- .
tuinte Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o peB, nos
termos do acordo, vota "sim".

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peçoa '
palavra, pela ordem. . .

o SR. PRESIDENTE (CIlysses Guimârães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte .César Maia.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT- RJ.Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, nos termos
do acordo, votará "sim".

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente-peço '
a palavra, pela ordem. .

O SR. PRESIDEN'I',E (CIíys~es Guimarães) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constí-.
tuinte José Lourenço.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL reco
menda à sua bancada que vote "sim".

O ·Sr. FarabÜlini Júnior - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (CIlysses Guimarães) -;
Tem V.Ex' a palavra.'

O SR. FARABClUNI JáNlOR (PTB - sr.'
Sem revisão do orador.) - A bancada do PTB
vota "sím", ~

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(J]yssesGuimarães)
.concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Paulo Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores votará "sim".

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(JJysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Haroldo Uma.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B apóia o acordo e votará "sim". '

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
'a palavra, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constí
tuinte Amaral Netto.

O SR. AMARAL NETl'O (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota
pelo acordo.

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR.PRES~~ (Ulysses Guimarães)-=
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti-
tuinte Mário Covas. '

O SR. MÁRIo COVAS (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PMDB votará "sim".

O SR. PRESIDENTE «(JJysses Guimarães)
AMesa daAssembléia Nacional Constituinte apela
para os Srs. Constituintes no sentido de que não
se ausentem de Brasília até às 14 h da próxima
sexta-feira, pois iremos votar no período da ma
nhã. Estamos no início da votação das Dispo
sições Transitórias e precisamos acelerar nossos
trabalhos.

Vai-se proceder à votação de texto resultante
de fusão, de acordo firmado pelas Líderanças.
O parecer do eminente Relator é favorável à pro
posição.

(Procede-se à votação)

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem,

O SR. PRESIDENTE «(J]yssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda estou
estarrecido com os Srs, Constituintes que vota
ram, há pouco, quase maciçamente, contra a
anistia aos militares e logo em seguida favoravel
mente à anistia aos civis. Está-se votando agora
a fusão de emendas. Na votação anterior, inscre
vi-me para falar contra a fusão. O Secretário-Ge
rai, Dr. Paulo Affonso, orientou V. Ex" para não
conceder a palavra, porque era uma emenda de
consenso. Ora, se há um Parlamentar inscrito para
falar contra, parece-me que V. Ex"não pode ne
gar-lhe o direito de usar a palavra. Formulei esta
questão de ordem a V. Ex" para que, daqui por
diante, não se repita este fato, porque não deixa
de ser uma violência. Não é pelo fato de 5 ou
6 Constituintes assinarem uma fusão de emendas
que todos os outros são obrigados a aceitá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa examinará a questão de ordem de V.Ex",
que sabe, até em face de razões pessoais, do
encanto com que ouço.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(J]yssesGuimarães) _
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
não apareceu no painel eletrônico. Peço a V.Ex"
que o registre como "sim".,

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) -
Será registrado o votó de V. Ex" .

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação n° 649):

SIM-388
NÃO-3
ABSTENÇÃO-la
TOTAL-401

A fusão foi aprovada.

VOTARAM OSSRB. CON,STITUINTES:

Presidente (llysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa ...:.. Sim
Acival Gomes -:- Sim .
Adauto Pereira - Sim
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adolfo Oliveira - Sim
Adroaldo Streck -, SIl'~

Adylson Motta - Sim
Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves - Sim .:
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Sim
Airton Cordeiro - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alércio Dias - Sim
Alexandre Puzyna - Sim
Alfredo Campos - Sim
Almir Gabriel - Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Aloysio Chaves - Sim
Aloysio Teixeira - Sim
AluizioBezerra - Sim
A1úlZio Campos - Sim
Alysson Paulinelli - Sim
Amaral Netto - Sim
Amaury Müller - Sim
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Sim
Antônio Britto - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antônio de Jesus - Sim
Antonio Ferreira - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio CIeno- Sim
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Sim
Amaldo Prieto - Sim
Amold Fioravante - Sim
Artur da Távola - Sim
Átila Lira - Sim
Augusto Carvalho - Sim.

Basílio VilIani - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Sim
Bernardo Cabral- Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Mélo - Sim:
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro'::"':Sim

Cardoso Alves -; Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim

- Carlos Cardinal- Sim
Carlos Chiarelli - Sim
Carlos De'Caríl - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Virgílio - Sim
Cássio Cunha Lima - Sim
Célio de Castro :..- Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte ..:... Abstenção
Chagas Rodrigues .:...Sim
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Chico Humberto - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Sim
Costa Ferreira - Sim
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Sim
Del Bosco Amaral- Sim
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Sim
Denisar Ameiro - Sim
Dionisio Dal Prá - Sim
Dionísio Hage - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Domingos Juvenil- Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão - Sim
Edivaldo Holanda - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Enoc Vieira- Sim
Eraldo Tinoco - Abstenção
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Sim
EIVin Bonkoski - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Sim
E;xpeditoMachado - Sim
Ézio Ferreira - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Sim
Fausto Rocha - Sim
Fernando Cunha - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Sim
Fernando Henrique Cardoso - Sim
Fernando Lyra- Sim
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga - Abstenção,
Flávio Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Aoriceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Amaral - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco ~üster - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Sim
Gastone Righi - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Geovah Amarante - Sim
Geovani Borges - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Geraldo Campos - Sim

_ Geraldo Fleming - Sim

Geraldo Melo"":'" Sim
Gerson Marcondes - Sim
Gidel Dantas - Sim
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Sim
Haroldo Lima - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Rosas - Sim
Henrique Córdova - Sim
Hermes zaneti - Sim
Homero Santos - Sim
Iberê Ferreira - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira- Sim
Irajá Rodrigues - Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Ismael Wanderley - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Sim
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
IvoVanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Sim
Jalles Fontoura - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Agripino~Sim
João Alves - Sim
João Calmon - Sim
João da Mata - Sim
João de Deus Antunes - Sim
João Lobo - Sim
João Machado Rollemberg - Sim
João Menezes - Abstenção
João Natal- Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Síin
Joaquim Francisco - Sim
Joaquim Sucena t-e- Sim
Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bornhausen - Sim
Jorge Hage - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge (lequed - Sim
José Agripino - Sim
José Camargo - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José da Conceição - Sim
José Dutra - Sim
José Egreja - Sim
José Elias - Sim
José Fernandes - Sim
José Freire - Sim
José Genoíno - Sim
José'Geraldo - Abstenção
José Guedes - Sim
José Jorge - Sim
José Lins - Sim
José Lourenço _·Sim
José Luizde Sá - Sim

José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Sim
José Serra - Sim
José Tavares - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
José Tinoco - Sim
José (llísses de Oliveira- Sim
José Viana - Sim
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Sim
LavoisierMaia - Sim
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Bessone - Sim'
Leopoldo Peres - Abstenção
Leur Lomanto - Sim
LevyDias - Sim
LezioSathler - Sim
Lídice da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Sim
LourivalBaptista - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Abstenção
L:uís Roberto Ponte - Sim
I:.uiz Alberto Rodrigues - Sim
l:.uiz Freire - Sim
Luiz Gushiken -'Sim
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Sim
LuizSalomão - Sim
LuizSoyer - Sim
Lysâneas Maciel - Sim

Maguito VIlela - Sim
Manoel Castro - Sim
Manoel Moreira - Sim
Manoel Ribeiro - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Sim

')Marcos Lima - Sim
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Sim
Mário Assad - Sim
,MárioCovas - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Matheus Iensen - Sim
Mattos Leão - Sim
Maurício Campos - Sim
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Maurício Nasser - Sim
Maurício Pádua - Sim
Maun1io Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
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Max Rosenmann - Sim
Meira Filho - Sim
MelloReis - Sim
Melo Freire - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
MichelTemer - Sim
MiltonBarbosa - Sim
MiltonReis - Sim
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Sim
Nabor Júnior - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilso Sguarezi - Sim
Nilson Gibson - Sim
Nion A1bemaz - Sim
Nyder Barbosa - Sim
Octávio Elísio - Sim
OlívioDutra - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Oscar Corrêa - Não
Osmar Leitão - Sim
Osmundo Rebouças - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Ottomar Pinto - Sim
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Macarini - Sim
Paulo Marques - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel- Não
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Silva'- Sim
Pedro Canedo - Sim
PercivalMuniz- Sim
Pimenta da Veiga- Sim
PlínioArruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Sim
Raimundo Ura - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém - Sim
Renan Calheiros - Sim
Ricardo Fiuza - Sim
Ricardo Izar- Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Sim
Roberto Balestra - Sim
Roberto Campos - Abstenção
Roberto D'Ávila - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Roberto Torres - Sim
Roberto VitaI- Sim
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Sim

Rose de Freitas - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Medina - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Ruy Bacelar - Sim
Ruy Nedel - Sim
Sadie Hauache - Sim
Salatiel Carvalho- Sim
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Saulo Queiroz - Sim
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Wemeck - Sim
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sotero Cunha - Sim
Stélio Dias - Sim
Telmo Kirst- Sim
Teotônio Vilela Filho - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Ulysses Guimarães - Abstenção
ValmirCampelo - Sim
ValterPereira - Sim
Vasco Alves- Sim
Vicente Bogo - Sim
VictorFaccioni - Sim
VictorFontana - Sim
VictorTrovão - Sim
VilsonSouza - Sim
Vinicius Cansanção - Sim
Vrrgildásio de Senna - Sim
Vrrgílio Galassi - Sim
Virgílio Guimarães - Sim
Vwaldo Barbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Wagner Lago - Sim
Waldeck Omélas - Abstenção
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilsol'\ Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

O SR. PRESIDENTE (Glysses Guimarães)
Vem à Mesa e vai à publicação a seguinte decla
ração de voto:

Exm° Sr. Presidente da Constituinte
Declaro a V.Ex',que na votação 649, referente

à fusão dosarts. 6° e 7° votei favoravelmente 
"sim" - ao contrário do que identificou o painel.

Em 15 de junho de 1988. - Flávio Palmier
da Veiga.

O Sr. Mauro Sampaio - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. MAORO SAMPAIO (PMOB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto não apareceu no painel eletrônico. Peço a
V.Ex' que o registre como "sim".

O SR. PRESIDEI"ITE (Ulysses Guimarães)
Será registrado o voto de V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Anuncio fusão de emendas de autoria dos nobres
Constituintes Moema São Thiago e Sérgio Spada.
Reporta-se ao art. 7° das Disposições Transitórias.
É uma emenda aditiva.O texto é o seguinte:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte

Requeremos a V. Ex', nos termos regimentais
(§ 2°, art. 3° da Resolução n° 3/88 - ANC), a
fusão das Emendas E.2P00693-1-Moema São
Thiago, E.2P01427-5-Sérgio Spada, resultando
no seguinte texto: como § 2° (aditivo) ao art. 7°

Art 7° .
§ 2° Ficam revogados, a partir da promul

gação da Constituição, os denominados decretos
secretos e os atos neles fundados.

Sala das Sessões, de junho
. de 1988. -Autor: Moema São Thiago, Emenda
n° 2POO693-1, D. 388 - Autor: Sérgio Spada,
Emenda n° 2P01427-5.

O SR. PRESIDENTE «(J)ysses Guimarães)
Concedo a palavra à autora da fusão, Constituinte
Moema São Thiago, para encaminhar a votação.

A SRA. MOEMA SÃO THIAGO (PDT-CE.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Constituintes, houve uma fusão da emenda
que está assim redigida:

"Ficam revogados, a partir da promulga
ção da Constituição, os decretos secretos e
os atos neles fundados."

Essa é uma tarde em que se tem falado muito
em justiça e também em pacificação da socie
dade brasileira. Mas para termos uma sociedade
pacificada, e democracia em nosso País, precisa
mos, sobretudo, de que atos de total absurdo
no plano jurídico, como foram os decretos secre
tos, não mais se repitam.

Essa emenda é importante no sentido de que
realmente a sociedade participe e saiba o que
o poder público está fazendo em nosso País.

Peço a compreensão dos companheiros para
essa questão, pois a ordem jurídica é baseada
sobretudo na publicidade. Não se pode ter uma
sociedade em que se tenham leis e atos que se
desconheça e, se esta nova Constituição irágaran
tir a democracia em nosso País, ela terá, sobre
tudo, que garantir a democracia do conhecimen
to.

, Muito obrigado.

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra pela ordem.

, O SR. Luís ROBERTO PONTE (PMOB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço para registrar o meu voto "não" na questão
referente à anistia aos grevistas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Será registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O relator se manifesta pela rejeição da proposição.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «(J)ysses Guimarães)-'
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.
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o SR. JOSÉ LOORENÇO (PFL - BA.Sem
-revlsão do orador.) - Sr. Presidente, sugiro à

minha bancada que vote "nâo".
O Sr. ~aroldo Urna '- Sr. Presidente, peço

a palavrâpela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
,Tem V.Ex"-apalavra pela ordem.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - O PC do B vota "sim".

~ -

O Sr. Gastone m9hi --.:: Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Ulysses Guimarães)
Tem V.'Ex" a palavra pela ordem.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição'
da liderança do PTB é pela publicação e publici
dade dos decretos secretos. Não sendo isto, não
podemos votar "sim", porque do contrário estaria
mos revogando os decretos secretos cujo teor
não reconhecemos. Votamos "não" à emenda.

O Sr. AdemirAndrade -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB -PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota pelo fim dos. decretos
secretos, vota "sim".

O Sr. Lysâneas Maciel-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

·OSR.LYSÂNEASMACIEL(pDT-RJ.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Democrático Trabalhista, para apagar esta man
cha que envergonha este País, vota "sim".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCB vota
"sim",

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. PACJLO DELGADO (P.T - MG. Sem
revisão do 'Orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
I a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. AMARAL NElTo (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PDS vota "não".

O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço
a palallra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Uly.ss!!s Guimarães) 
Têm V. Ex' a palavra Pela ordem.

O SR. RICARDO IZAR (PFL- SP. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente, qual é a posição
do Relator, por favor?

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. MÁRIo COVAS - A Liderança do
PMDBvota a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Votem "sim", "não", "abstenção".

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vaí proclamar
o resultado: (Votação n° 650)

SIM-206.
NÃO-173.
ABSTENÇÃO - 21.
TOTAL-4oo.

A fusão foi rejeitada.

VOTARAM OS SRS. CONSrrrUINfES:
Presidente: Ulysses Guimarães
Abigaíl Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Aécio de Borba - Não
Aécio Neves - Sim
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Não
Airton Cordeiro - Não
Albano Franco - Não
Albérico Cordeiro - Sim
Alceni Guerra - Não
Aldo Arantes - Sim
Alfredo Campos - Não
Almir Gabriel- Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Aloysio Chaves - Não
Aloysio Teixeira - Não
AluizioBezerra - Sim
AluízioCampos - Sim
Amaral Netto - Não
Amaury Müller - Sim
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal BarceUos - Não
Antônio Carlos Konder Reis - Não
Antônio de Jesus - Não
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Ueno - Não
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Abstenção
Amaldo Prieto - Não
Amold Fioravante - Não
Artenir Werner - Abstenção
Artur da Távola - Sim
Átila Ura - Abstenção
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Villani - Não
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Não

Bernardo Cabral- Não
Beth Azize~ Sim
Bezerra de Melo - Não
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Carlos Alberto Caó- Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos ChiareUi - Abstenção
Carlos De'Carli - Não
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Virgílio - Não
Cássio Cunha Uma - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim-
César Maia - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Cid Carvalho - Não
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Não
Costa Ferreira - Não
Cristina Tavares - Sim
Dálton Canabrava - Sim
Darcy Deitas - Sim
Darcy Pozza - Não
Daso Coimbra - Não
Delfim Netto - Não
Délio Braz - Não
Denisar Ameiro - Não
Dionísio Dal Prá - Não
Dionísio Hage - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Divaldo Suruagy - Abstenção
Djenal Gonçalves - Não
Domingos Juvenil- Não
Domingos LeoneUi- Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edison Lobão- Não
Edivaldo Holanda - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim .
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Não
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Não
Eraldo Trindade - Sim 
Erico Pegoraro - Não
Ervin Bonkoski - Não
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Não
Evaldo Goriçalves - Não
J;xpeclitoMachado - Não
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Fernandes - Não
Fausto Rocha - Não
Fernando Cunha - Sim
Fernando Gasparian - Sim
Fernando Gomes - Sim
Fernando Lyra - Sim
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Sim
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Flavio Palmier da Veiga - Sim
Flávio Rocha - Não
Florestan Fernandes - Sim
F1oriceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim
Francisco Benjamim - Não
Francisco Cameiro - Não
Francisco Küster - Sim
Francisco Rollemberg - Não
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Sim
Gastone Righi-'- Não
Genebaldo Correia - Não
Geovah Amarante - Não
Geovani Borges - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Fleming - Não
Geraldo Melo - Sim
Gerson Peres - Não
Gidel Dantas - Não
Gonzaga Patriota - Sim
Guilherme Palmeira - Não
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria - Nao
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
HélioManhães - Sim
Hélio Rosas - Abstenção
Henrique Córdova - Sim
Heráclito Fortes - Não
Hermes Zaneti - Sim
Humberto Lucena - Sim
Humberto Souto - Sim
Iberê Ferreira - Não
Ibsen Pinheiro - Sim j
Inocêncio Oliveira- Não
Irajá Rodrigues - Sim
Iram Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Itamar Franco - Sim
Ivo Cersósimo - Não
IvoLech - Sim
IvoVanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Não
Jalles Fontoura - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Abstenção
Jayme Paliarin - Não
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Abstenção
João Agripino - Abstenção
João Alves- Não
João Calmon - Não
João da Mata - Não
João de Deus Antunes - Não
João Lobo - Não
João Machado Rollemberg - Não
João Menezes - Não
João Natal - Sim
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Francisco - Sim
Joaquim Sucena - Não
Jofran Frejat - Não
Jonas Pinheiro - Não
Jorge Arbage - Não

Jorge Bornhausen - Abstenção
-Jorge Hage - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Gequed - Sim
José Agripino - Abstenção
José Camargo - Não
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição -:. Sim
José Dutra - Não '
José Egrejá - Não
José Elias - Não
José Fernandes - Sim
José Freire - Não
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Não
José Guedes - Sim
José Ignácio Ferreira - Sim
José Jorge - Não
José Uns - Não
José Lourenço - Não
José Luizde Sá - Não
José LuizMaia - Não
José Maranhão - Sim
José Maria Eymael - Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Abstenção
José Richa - Sim
José Serra - Sim
José Tavares - Não
José Thomaz Nonê - Não
José Tinoco - Não
José Viana - Não
Juarez Antunes - Sm
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim
Jutahy Magalhães - S~

Koyu lha - Sim .
Lael Varella- Não
Lavoisier Maia - Não
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Peres - Sim
Leur Lomanto - Não
LevyDias - Não
LezioSathler - Sim
Lídice da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Não
Lourival Baptista - Não
Lúcia Vânia - Não
Lúcio Alcântara - Abstenção
Luís Eduardo - Não
Luís Roberto Ponte - Não'
LuizAlberto Rodrigues - Não
LuizFreire - Sim
LuizGushiken - Sim
LuizInácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Não
LuizSalomão - Sim
LuizSoyer - Não
Maguito Vilela- Sim
Manoel Castro - Não
Manoel Ribeiro - Não
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim

Marco Maciel- Não
Marcos Uma - Abstenção
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Não
Mário Assad - Não
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Não
Mário Maia - Sim
Matheus Iensen - Não
Maurício Campos - Não
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Maurício Nasser - Não
Maurício Pádua - Abstenção
Maunlio Ferreira Lima - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Não
Max Rosenmann - Não
Meira Filho - Não
MelloReis - Não
Melo Freire - Não
Mendes Ribeiro - Sim
MichelTemer - Sim
MiltonBarbosa - Não
Mihon Reis - Não
MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Não
Nabor Júnior - Não
Naphtali Alves de Souza - Não
Narciso Mendes - Não
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Carneiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Fredrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
Nilson Gibson - Não
Nion A1bemaz- Não
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Não
Oscar Corrêa - Não
Osmundo Rebouças - Abstenção
Osvaldo Bender - Não
Osvaldo Coelho - Não
Osvaldo Sobrinho - Abstenção
Oswaldo Almeida - Não
Ottomar Pmto- Não
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Delgado - Sim
Paulo Marques - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel- Não
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Roberto Cunha - Não
Paulo Silva - Sim
Pedro Canedo - Sim
Percival Muniz- Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Não
Raimundo Lira - Abstenção
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Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém - Sim
Renan Calheiros - Sim
Ricardo FIuza - Não
Ricardo Izar - Não
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Balestra - Não
Roberto Brant - Sim
Roberto Campos - Não
Roberto D'Ávila - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Não
Roberto Torres - Não
Roberto Vital - Não
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Não
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rose de Freitas - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Medina - Não
Ruberval Pilotto - Não
Ruy Bacelar - Sim
Ruy Nedel - Sim
Sadie Hauache - Não
Salatiel Carvalho - Não
Samir Achôa - Não
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Sérgio Spada - Sim
Sérgio Wemeck - Não
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Não
Siqueira Campos - Não
Sotero Cunha - Sim
Stélio Dias - Não
Telmo Kirst - Abstenção
Teotônio VilelaFilho - Sim
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan SpineUi- Não
Uldurico Pinto - Sim
Valmir Campelo - Não
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bogo - Sim
Victor Faccioni - Abstenção
Victor Fontana - Não
Victor Trovão - Não

ÓVilson Souza - Sim
Vinicius Cansanção - Não
Virgildásio de Senna - Sim
Virgílio Galassi - Não
Virgílio Guimarães - Sim
VitorBuaiz - Sim
VivaldoBarbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Wagner Lago - Sim
Waldeck Ornélas - Não
Waldyr Pugliesi - Sim
Walmor de Luca - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
O Sr. João Agripino - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. JOÃO AGRIPINO (PMOB-PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"
e foi registrado "abstenção".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa retificará seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Anuncio fusão resultante de forças representativas
da Constituinte sobre o art. 8°:

Excelentissimo Senhor Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte

Os firmatários, autores dos destaques e emen
das abaixo assinados, vêm requerer, nos termos
do § 2° do art. 3° da Resolução n° 03/88, a fusão
das proposições para efeito de ser votado, como
texto substítutívo do art. 8° do projeto (art. 6° do
Substitutivo 2045) a seguinte redação:

UM 8° A composição inicial do Supe
rior Tribunal de Justiça far-se-é:

1-pelo aproveitamento dos ministros do
Tribunal Federal de Recursos;

11-pela nomeação dos ministros que se
jam necessários para completar o número
estabelecido na Constituição.

§ 1° Para os efeitos do disposto na Cons
tituição, os atuais ministros do Tribunal Fede
ral de Recursos serão considerados perten
centes à classe de que provieram, quando
de sua nomeação.
. § 2° O Superior Tribunal de Justiça será
instalado sob a Presidência do Supremo Tri
bunal Federal.

§ 3° Até que se instale o Superior Tribu
nal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal
exercerá as atribuições e competência defini
das na ordem constitucional precedente.

§ 4° Instalado o Tribunal, os ministros
aposentados do Tribunal Federal de Recur
sos tornar-se-ão, automaticamente, minis
tros aposentados do Superior Tribunal de
Justiça.

§ 5° Os ministros a que se refere o inciso
11 serão indicados em lista tríplice pelo Tribu
nal Federal de Recursos, observado o dispos
to no art. 128, parágrafo único, da Cons
tituição.

§ 6° Ficam criados cinco Tribunais Re
gionais Federais, devendo ser instalados no
prazo de seis meses, a contar da promul
gação desta Constituição, com a jurisdição
e sede que lhes, fixar o Tribunal Federal de
Recursos, tendo em conta o número de pro
cessos e sua localização geográfica.

§ 7° Até que se instalem os Tribunais Re
gionais Federais, o Tribunal Federal de Re
cursos exercerá a competência a eles atri
buída em todo o território nacional, compe
tindo-lhe, ainda, promover-lhes a instalação
e indicar os candidatos a todos os cargos
de composição inicial,mediante lista tríplice,
podendo desta constar juízes federais de
qualquer região, independentemente do pra
zo previsto no art. 131,11, da Constituição.

§ 8° É vedado, a partir da promulgação
da Constituição, o provimento de vagas de
ministros do Tribunal Federal de Recursos.

§ 9" Quando não houver juiz federal que
conte o tempo mínimo de exercício previsto

no art. 131, "lI, da Constituição, a promoção
poderá contemplar juiz com pelo menos cin
co anos.

§ 10. AJustiça Federal fica com a com
petência residual para julgar as ações nela
propostas até a data da promulgação desta
Constituição. Compete ao Superior Tribunal
da Justiça julgar as ações rescisórias das de
cisões até então proferidas pela Justiça Fede
ral, inclusive daquelas cuja matéria passou
à competência de outro ramo do Judiciário."

Obs: Fica prejudicado o art. 7· do Substitutivo
2045, por força da supressão do art. 120 das
Disposições Permanentes do Projeto (art. 118 dó
Substitutivo do Centrão).

Sala das Sessões, de junho de 1988. -
Nilson Gibson - Paulo Pimentel ,D.052 e
D.053, E. 1008 e E.1oo9 - José Dutra ,D.1165
- Mauricio Corrêa, D.5021E.395 - José da
Conceição, E. 1845 - Gonzaga Patriota ,
E.2145 - Lourival Baptista, E. 739 -Sigma
ringa Seixas, E.1874 - Arnaldo Prieto, D.
6551E.1092.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O parecer do Relator é favorável à matéria em
votação.

É o texto.

Como vêem, baseado, fundamentalmente,
com ajustes técnicos indispensáveis, nos dois tex
tos, da Sistematização e do Centrão.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.fr a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMOB- RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em
vista o acordo, o PMDBvota "sim".

O Sr.AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMA
RÃES) - Tem V. fr a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB -PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro manterá o acordo e votará
"sím",

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

OSR. PAES LANDIM (PFL-PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PFL votará com
o acordo. Votará "sim".

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.fr a palavra.

O SR. HAROLDO UMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B votará "sim", com o acordo.

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.
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o SR. UDZ SALoMÃo (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDTvotará
"sim", com o acordo.

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem a V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - (PDC
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDC, nos termos do acordo, votará "sim".

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ({J)ysses Guimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT- MG.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores votará "sim", com o acordo.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. AMARAL NE'lTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS votará
"sim", com o acordo.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCB vota
"sim".

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

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ELIAS MURAD(PTB -MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O ~R. PRESIDENTE (Olysses Guimarães) 
Passemos à votação.

Trata-se de fusão de acordo geral, que se pro
cessou, portanto, com parecer favorável do Re
lator.

(Procede-se à vótaçáo.)

O Sr. Percival Muniz - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. PERCIVAL MW"IIZ (PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria
de fazer uma sugestão a V. Ex" e às Uderanças,
que não vai atrapalhar a votação. Amanhã é quin
ta-feira, e está marcada somente uma sessão à
tarde. Sabemos que os trabalhos de acordo já
estão adiantados até o art. 31. Sabemos também
que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar
as eleições municipais. Provavelmente a maioria
dos constituintes estão tendo dificuldades nas ba
ses porque estamos às vésperas das eleições mu
nicipais. Então, V. Ex' poderia - e tem poder
para isso - convocar uma sessão para amanhã

de manhã, e cancelar a sessão de sexta-feira, para
que possamos ir às bases visitar nossos compa
nheiros que vão disputar as eleições municipais.
(Palmas.) - Esta é a sugestão que faço.

Muito obrigado.

O Sr. José GenOÚlo- Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. JOSÉ GENOjNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero infor
mar que os arts. 13 e 14 estão dependendo de
acordo. Trata-se de matéria que dispõe sobre a
reforma tributária nas Disposições Transitórias.

,O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, foi mar
cada para amanhã, com muita antecedência, uma
sessão da Câmara Federal de homenagem ao
Deputado assassinado pelo latifúndio. Aproveito
a oportunidade, inclusive, para convocar todos
os Srs, Constituintes presentes para essa sessão
especial a ser realízada amanhã, às 10h30min.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
A Mesa está aguardando os textos em que se
consubstanciam as fusões, que ainda não chega
ram às nossas mãos até o presente momento,
embora saibamos que estão praticamente pron
tos. APresidência quer dar oportunidade aos líde
res para que prossigam nos entendimentos e ob
tenham resultados sumamente vantajosos. Todos
reconhecem que, quando há acordo, a solução
é rápida, porque não se faz mister encaminha
mento de votação nem a emissão do parecer
do Relator. Se houver entendimento de toda a
Casa, haverá maior agilização nos trabalhos. Des
ta maneira porei a votos, hoje, exclusivamente
os textos oriundos de fusões que chegarem ao
conhecimento da Mesa até o momento ou aque
les que explicitem que certos destaques não serão
considerados prejudicados.

O SR. PRESIDENTE ({J)ysses Guimarães) 
A Mesa repete o apelo para que permaneçam
no plenário até terminar a matéria programada
para cada tarde; caso contrário, retardaremos
muito a apreciação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
i) resultado: (Votação n9 651):

SIM-382
NÃO-2
ABSTENÇÃO- 6
TOTAL-390

A fusão foi aprovada.
VOTARAM OS SRS. CONSTITUINTES:

Presidente Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
AcivalGomes - Sim
Adauto Pereira - Sim
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim

Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves - Sim
Afif Domingos - Abstenção
Afonso Sancho - Sim
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Sim
Airton Cordeiro - Sim
Albano Franco - Sim
Albérico Cordeiro - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alfredo Campos - Sim
Almir Gabriel- Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Aloysio Chaves - Sim
AloysioTeixeira - Sim
Aluizio Bezerra - Sim
Aluízio Campos - Não
Alysson Paulinelli- Sim
Amaral Netto - Sim
Amaury MiJller - Sim
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Sim
Antônio Britto - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antônio de Jesus - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio Geno - Sim
Amaldo Faria de Sá - Sim
Amaldo Martins - Sim
Amaldo Prieto - Sim
Arolde de Oliveira- Sim
Artenir Werner - Sim
Artur da Távola~ Sim
Augusto Carvalho - Sim
Basílio VIIlani - Sim
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Sim
Bemardo Cabral- Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Cardoso Alves - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal- Sim
Carlos Chiarelli- Sim
Carlos De'Carli - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Virgílio - Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim
Chagas Rodrigues - Sim
Chico Humberto - Sim
Cid Carvalho - Sim
Cid Sabóia de Carvalho - Não
Cláudio Ávila- Sim
Costa Ferreira - Sim
Cristina Tavares - Sim
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Sim
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Sim
Denisar Ameiro - Sim
Dionisio Dal Prá - Sim
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Dionísio Hage - Sim
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Djenal Gonçalves- Sim
Domingos Juveníl- Sim
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
EclísonLobão - Sim
EclívaldoHolanda - Sim
EclívaldoMotta - Sim
Edme Tavares - Sim
Edmílson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues~ Sim
Enoc Vieira- Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro~ Sim
Ervin Bonkoski - Sim
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
f;:xpeditoMachado - Sim
Ézio Ferreira - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fausto Femandes - Sim
Fausto Rocha - 'Sim
Felipe Mendes - Sim
Femando Cunha - Sim
Femando Gasparian - Sim
Femando Gomes - Sim
Fernando Lyra - Sim •
Fernando Santana - Sim
Fernando Velasco- Sim
FIrmO de Castro - Sim
Flavio Palmier da Veiga- Sim
Flávio Rocha - Sim
Florestan Femandes - Sim
Floriceno Paixão- Sim
Fran~ Teixeira - Sim
Francisco Amaral- Sim
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
GanclíJamil - Sim
Genebaldo Correia - Sim
GeovahAmarante - Sim
Geovani Borges - Sim
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Fleming - Sim
Geraldo Melo - Sim
'Gerson Peres- Sim
Gidel Dantas - Sim
GonzagaPatriota - Sim
Guilherme Palmeira - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Duque - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas- Sim
Henrique ~6rdova - sin1
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Heráclito Fortes - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Humberto Lucena - Sim
Humberto Souto - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
Iram Saraiva~ Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Ivo Cersósimo - Sim
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainarclí- Sim
Ivo Vanderlinde - Sim
Jacy Scanagatta - Sim
Jairo Cameiro - Sim
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho- Sim
Jayme Paliarin - Sim
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Abstenção
João Agripino - Sim
João Alves - Sim
João Calmon - Sim
João da Mata - Sim
João de Deus Antunes - Sim
João Lobo - Sim
João Machado Rollemberg - Sim
João Paúlo - Sim
Joaquim Bevílacqua- Sim
Joaquim Francisco - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jofran Frejat - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bornhausen - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Oequed - Sim
José Agripino - Sim
José Camargo - Sim
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim
José da Conceição - Sim
José Dutra - Sim
José Egreja - Sim
José Elias - Sim
José Fernandes - Sim
José Freire - Sim
José Geraldo - Sim
José Guedes - Sim
José Jorge - Sim
José Lins - Sim
José Lourenço - Sim
José Luiz de Sá - Sim
José Luiz Maia - Sim
José Maranhão - Sim
José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Sim
José Mendonça Bezerra- Sim
José Moura - Sim
José Paulo Bisol- Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Sim
José.Serra - Sim
José Tavares - Sim
José Thomaz Nonê - Sim
José Tinoco - Sim
José Viana - Siro
Jovanni Masini - Sim
Júlio Campos - Sim
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Júlio Costamílan - Sim
JutahyMagalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael Varella- Sim
Lavoisier Maia - Sim
Lélio Souza- Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Leopoldo Peres- Abstenção
Leur Lomanto - Sim
Levy Dias - Sim
Lezio Sathler - Sim
Uclíce da Mata - Sim
Louremberg Nunes Rocha - Sim
Lourival Baptista - Sim
Lúcia Vânia- Sim
Luís Eduardo - Abstenção
Luís Roberto Ponte - Sim
Luiz Alberto Rodrigues - Sim
Luiz Freire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
Luiz Marques '- Sim
Luiz Salomão - Sim
Luiz Soyer - Sim
LysâneasMaciel- Sim
Maguito Vilela - Sim
Manoel Castro - Sim
Manoel Ribeiro - Sim
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Sim
Marcos PerezQueiroz - Sim
Maria de Lourdes Abaclía- Sim
Maria Lúcia - Sim
Mário Assad - Sim
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Matheus Iensen - Sim
Mattos Leão - Sim
Maurício Campos - Sim
Maurício Corrêa - Sim
Maurício Fruet - Sim
Maurício Nasser - Sim
Maurício Pádua - Sim
Maurílio Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Max Rosenmann - Sim
Meira Filho - Sim
Mello Reis - Sim
Melo Freire - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Michel Temer - Sim
Mílton Reis- Sim
Miro Teixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Sim
Myrian Portella - Sim
Nabor Júnior - Sim
NaphtaIi Alves de Souza- Sim
Narciso Mendes - Sim
Nelson Aguiar - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelton Friedrich - Sim
Ney Maranhão - Sim
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Nilson Gibson - Sim
Nion A1bemaz- Sim
Nyder Barbosa - Sim
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Oscar Corrêa - Sim
Osmar Leitão - Sim
Osmundo Rebouças - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Osvaldo Coelho - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Oswaldo Almeida - Sim
Ottomar Pinto - Sim
Paes de Andrade - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Marques - Sim
Paulo Mincarone - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel- Sim
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Roberto Cunha - Sim
Paulo Silva - Sim
Paulo Zarzur - Sim
Pedro Canedo - Sim
Percival Muniz - Sim
Pimenta da Veiga - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Sim
Raimundo Lira - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato VléII1na - Sim
Ricardo Fiuza - Sim
Ricardo Izar - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Sim
Roberto Brant - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto D'Ávila- Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital- Sim
Robson Marinho - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Ronaldo Aragãó - Sim
Ronaldo Carvalho -:Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim'
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Sim
Rospide Netto - Sim
Rubem Medina - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Ruy Bacelar - Sim
Ruy Nedel- Sim
Sadie Hauache - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Wemeck - Sim
Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
s.otero Cunha - Sim

Stélio Dias - Sim
Telmo Kirst - Sim
Teotônio VilelaFilho - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan Spinelli - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Ulysses Guimarães - Abstenção
Valmir Campelo - Sim
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim -
Vicente Bogo - Sim
Victor Fontana - Sim
VictorTrovão - Sim
VIlsonSouza - Sim
Vinicius Cansanção - Sim
Virgildâsio de Senna - Sim
Virgílio Galassi - Sim
Virgílio Guimarães - Sim
VitorBuaiz - Sim
VIValdo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Waldeck Omélas - Abstenção
Waldyr Pugliesi - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

o Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V. Ex" que faça registrar o meu voto "sim", que
o painel não registrou.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
O voto de V.Ex' será registrado.

O Sr. Alércio Dias - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. ALÉRCIO DIAS (PFL-AC. Sem revi
são dp orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.
Ex" que faça registrar o meu voto "sim", que o
painel não registrou.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
. O voto de V.Ex- será registrado.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. JOÃO~ (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria
registrar o meu voto "não", porque a emenda
é de fusão.

O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. MANSOETO DE LAVOR (PMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a V. Ex" faça registrar o meu voto "sim",
que o painel não registrou.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O voto de V.Ex' será registrado.

O Sr. Jalles Fontoura - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. JALLES FONTOURA (PFL - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Ex' fazer registrar o meu voto "sim", que
o painel não registrou.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O voto de V.Ex' será registrado.

O Sr. Átila Um - Sr. Presidente, peço a pala"
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra.

O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Ex"faça
registrar o meu voto "sim ", que o painel não regis
trou.

O SR. PRESIDENTE'(Ulyss~sGuimarães)
O voto de V.Ex"será registrado:

O Sr. Vi(:tor Faccioni - Sr. Presidente.peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR.VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V. Ex" fazer registrar o meu voto "sim", que o
painel não registrou. - .

O SR. PRESIDENTE (Úlysses Guimarães) -,
O voto de V. Ex" será 'registrado.. .

O Sr. Farabulini Júnior - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra: _-.. -' .

O SR. FARABOUM JúNIOR (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Ex" que faça registrar o meu vota "sim",
que o painel não registrou.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O voto de V. Ex" será registrado.

O Sr. Juarez Antunes - Sr. Presidente; peço
a palavra pela ordem.

O SR. PlRESlDENTE (Ulysses Guímerãesj'-e
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. JUAREZ ANTUNES (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria
de registrar o meu voto porque os dois botões
da cadeira não funcionam.

O Sr. Sérgio Spada - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ('UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. SÉRGIO SPADA (PMDB- PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V. Ex' faça registrar o meu voto "sim", que o
painel não registrou

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
O voto de V. Ex" será registrado.
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o SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
O nobre ConstituinteErvinBonkoski tem o Desta
que na589 para a Emenda na1.039. Desejo saber
se o nobre Constituinte mantém o destaque. (Pau
sa.)

O nobre Constituinte, com nossos aplausos,
retira seu destaque. (Palmas.)

Há também, um destaque do nobre Constí
tuinte LélioSouza. Está S. Ex' presente? (Pausa.)
Segunda chamada: LélioSouza. (Pausa.) Terceira
chamada: LélioSouza. (Pausa.) O Regimento reti
ra a sua proposição.

O Sr. Lélio Souza - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. LÉUo SOUZA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, para consig
nar que retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Agradeço a V. Ex"o gesto.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Há, sobre a mesa, uma fusão de autoria dos no
bres Constituintes Daso Coimbra, AgripinoOlivei
ra, Bonifácio de Andrada, Roberto Cardoso Alves,
José Guedes, Sílvio Abreu, Wladimir Palmeira e
Jorge Arbage. O destaque é um substitutivo ao
art. 80

• Estou sendo informado de que se trata
de fusão de acordo. O texto dizo seguinte:

Exm" Sr. Presidente da Assembléia Nàcional
Constituinte

Os fírmatáríos, autores de destaques e emen
das, abaixo-assinados, vêm requerer, nos termos
do § 20 do art. 30 da Resolução na 3188, a fusão
das propostas para efeito de ser votada como
texto substitutivo do art. 80 da Emenda do "Cen
trão", com a seguinte redação:

Art. 90 Enquanto não aprovadas as leis do
MinistérioPúblico e da Advogacia Geral da União,
o MinistérioPúblico Federal, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas
dos Ministériose as Procuradorias, e Departamen
tos Jurídicos, de autarquias federais com repre
sentação própria continuarão a exercer as suas
atividades dentro da área de suas respectivas atri
buições.

§ 1° O Poder Executivo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, encaminhará ao Congresso
Nacional projeto de lei, dispondo sobre a organi
zação, e o funcionamento da Advogacia Geral
da União.

§ 2° Aos atuais Procuradores da República,
na forma da lei complementar, será assegurada
.a opção, de forma irretratável, entre as carreiras
do MinistérioPúblico Federal e da Advogada Ge
ral da União.

§ 39 (não destacado)
§ 40 A atual Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional,diretamente ou por delegação, inclusive
ao MinistérioPúblico Estadual, é competente para
representar judicialmente a União nas causas de
natureza fiscal, na área de sua respectiva atribui
ção, até à promulgação das leis relativas,previstas
no caput deste artigo.

Art. 10. A legislação que criar a Justiça de
Paz prevista nos parágrafos 1° e 20 do art. 119
desta Constituição, manterá os atuais Juízes de
Paz até a posse dos novos titulares, conferindo-

lhes os direitos e atribuições previstas para estes
e designará o dia para a eleição prevista no dispo
sitivoacima mencionado.

Obs- Fica prejudicado o § 4- do art, 8-do Substrtutivo do Centrão
(sem correspondente no Projeto), em virtude da aprovação do
§ 5- do art, 156, das dlsposiçôes permanentes.

Salas das Sessões, 15 de junho de 1988. 
Daso Coimbra, Emenda rr 1.852, Destaque rr
1.172- Agripino de Oliveira Uma, Emenda
n°277, Destaque rr 266 - Sílvio Abreu, Desta
que n° 606, Emenda rr 865 - Agripino de Oli·
veira Lima, Destaque rr 266, Emenda rr 277
- Bonifácio de Andrada, Emenda n° 2.045 
Roberto CardosoAlves -José Guedes, Des
taque rr 2.151, Emenda na880 -José Guedes,
Destaque n° 2.151, Emenda n" 880 - Vladimir
Palmeira, Destaque n° 1.831 - Cardoso Alves,
Destaque rr 1.025, Emenda na 880.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
O parecer do Relator é favorável. Trata-se de um
acordo geral.

Vamos passar à votação.

O Sr. Inocêncio Oliveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (PLF- PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
face do acordo, o Partido da Frente Uberal reco
menda à sua Bancada que vote "sím",

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuímerãesj-c
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. AMARAL NE'lTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Bancada
do PDSvota "sim", em conformidade com o acor
do.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V. EX'a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCB vota
"sim", nos termos do acordo.

O Sr.AdemirAndrade-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V.Ex' a palavra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileirovota "sim", com o acordo.

O Sr. VIvaldo Barbosa- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex" a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do PDr recomenda à sua Bancada que
vote "sim", nos termos do acordo.

O Sr. Haroldo Uma - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B votará "sim".

O Sr. Virgildâsio de Senna - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. VIRGILDASIO DE SENNA (PMDB
- BA Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a presente emenda apresenta uma disposição do
§ 3° que declara não destacado. Devemos enten
der isso como a prevalência do texto apresentado
no original.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Perfeitamente. Está V. Ex' com a razão, como
sempre, aliás.

Vamos, então, à votação.

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT- MG.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
usim".

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V.Ex> a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,
em face do acordo, vota "sim".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC,
nos termos do acordo, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães):.....
Vamos votar. Todos já ouviram, não resta dúvida
que se trata de fusão, por entendimento geral.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Agradeço a todos a colaboração para o anda
menta dos trabalhos de hoje, que foi bastante
produtivo. Vamos ter mais uma votação em ter·
mos de fusão. (Palmas.) Fiquem no pelnário para
mais uma votação de fusão. Amanhã, conforme
o Regimento Intemo, haverá sessão às 14h30min
e pela manhã haverá sessão da Câmara dos De
putados. O Presidente do Senado Federal comu
nica aos Srs. Senadores que haverá sessão matu
tina no Senado Federal às 10h. Peço aos Srs.
Constituintes que não se ausentem, para que ultí
memos as emendas resultantes de fusão. É só
mais uma.

O SR. PRESIDENTE (UlyssesGuimarães)
Está encerrada a votação. A Mesa vai proclamar
o resultado (votação rr 652):
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SIM-314
NÃO-52
ABSTENÇÃO - 17
TOTAL-383

A fusão foi aprovada.

VOTARAM OS SRS. CONSTffaINTES:
Presidente: Ulysses Guimarães - Abstenção
Abigail Feitosa - Sim
Acival Gomes - Sim
Adauto Pereira - Não
Ademir Andrade - Sim
Adhemar de Barros Filho - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Não
Aécio de Borba - Sim
Aécio Neves - Sim
Afif Domingos - Abstenção
Afonso Sancho - Não
Agassiz Almeida - Sim
Agripino de Oliveira Uma - Sim
Airton Cordeiro - Sim
Albano Franco - Sim
Alceni Guerra - Sim
Aldo Arantes - Sim
Alércio Dias .l- Sim
Alfredo Campos - Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Aloysio Chaves - Sim
Aloysio Teixeira - Sim
AluizioBezerra - Sim
Alysson Paulinelli- Não .
Amaral Netto,- Sim
Amaury Müller - Sim
Amilcar Moreira - Sim
Ângelo Magalhães - Não
Anna Maria Rattes - Sim
Annibal Barcellos - Não
Antônio Britto - Sim
Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Antônio de Jesus - Sim
Antonio Gaspar - Sim
Antonio Perosa - Sim
Antonio (Ieno - Não
Arnaldo Martins - Sim
Arnaldo Prieto - Não
Arolde de Oliveira - Não
Artenir Werner - Sim
Artur da Távola - Sim
ÁtilaUra-Sim
Augusto Carvalho - Sim
Basílio Vl1lani - Não
Benedita da Silva - Sim
Benito Gama - Sim
Bernardo Cabral- Sim
Beth Azize- Sim
Bezerra de Melo - Sim
Bonifácio de Andrada - Sim
Brandão Monteiro - Sim
Cardoso Alves - Sim
Carlos Alberto Caó - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carlos Chiarelli - Sim
Carlos De'Carli - Sim
Carlos Mosconi - Sim
Carlos Virgílio- Sim
Célio de Castro - Sim
Celso Dourado - Sim
César Maia - Sim
Chagas Duarte - Sim

Chagas Rodrigues - Sim ,
Cid Sabóia de Carvalho - Sim
Cláudio Ávila- Sim
Costa Ferreira - Sim
Cristina Tavares - Sim
Darcy Deitos - Sim
Darcy Pozza - Não
Delfim Netto - Sim
Délio Braz - Sim
Denisar Ameiro - Não
Dirce Tutu Quadros - Sim
Dirceu Cameiro - Sim
Djenal Gonçalves - Abstenção
Domingos Leonelli - Sim
Doreto Campanari - Sim
Edésio Frias - Sim
Edivaldo Holanda - Sim
Edme Tavares - Não
Edmilson Valentim - Sim
Eduardo Bonfim - Sim
Eduardo Jorge"":" Sim
Eduardo Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Enoc Vieira- Não
Eraldo Tinoco - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Erico Pegoraro - Sim
Ervin Bonkoski - Sim
Etevaldo Nogueira - Não
Euclides Scalco - Sim
Eunice Michiles - Não
Evaldo Gonçalves - Sim
Expedito Machado - Sim
Ézio Ferreira - Não
Fábio Feldmann - Sim
Farabulini Júnior - Sim
Fausto Femandes - Não
Fausto Rocha - Não
Felipe Mendes - Sim
Femando Cunha - Sim
Femando Gasparian - Sim
Femando Gomes - Sim
Femando Henrique Cardoso - Sim
Femando Lyra - Sim
Femando Santana - Sim
Femando Velasco - Sim
Firmo de Castro - Sim
Flávio Rocha - Sim
Florestan Femandes - Sim
Floriceno Paixão - Sim
França Teixeira - Sim.
Francisco Amàral- Sim
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Cameiro - Sim
Francisco Domelles - Sim
Francisco Küster - Sim
Francisco Pinto - Sim
Francisco Rollemberg - Sim
Francisco Rossi - Sim
Gabriel Guerreiro - Sim
Gandi Jamil- Sim
Gastone Righi - Não
Genebaldo Correia - Sim
Geovah Amarante - Sim
Geovani Borges - Não
Geraldo Bulhões - Sim
Geraldo Campos - Sim
Geraldo Fleming - Sim
Geraldo..Melo- Sim
Gerson Peres - Sim

Gidel Dantas - Sim
Gonzaga Patriota - Sim
Gumercindo Milhomem - Sim
Gustavo de Faria-Sim
Haroldo Uma - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Hélio Costa - Sim
Hélio Manhães - Sim
Hélio Rosas - Sim
Henrique Córdova - Sim
Hermes Zaneti - Sim
Homero Santos - Sim
Humberto Lucena - Sim
Iberê Ferreira - Não
Ibsen Pinheiro - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
lrarn Saraiva - Sim
Irma Passoni - Sim
Israel Pinheiro - Sim
Ivo Cersósimo - Sim
Ivo Lech - Sim
Ivo Mainardi - Sim
Jacy Scanagatta - Não
Jairo Carneiro - Não
Jamil Haddad - Sim
Jarbas Passarinho - Sim
Jayme Paliarin - Abstenção
Jayme Santana - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Jesus Tajra - Abstenção
João Agripino - Sim
João Alves - Sim
João Calmon - Sim
João da Mata - Sim
João de Deus Antunes - Não
João Lobo - Sim
João Machado Rollemberg - Abstenção
João Menezes - Não
João Paulo - Sim
Joaquim Bevilacqua - Sim
Joaquim Francisco - Sim
Jofran Frejat - Abstenção
Jonas Pinheiro - Sim
Jorge Arbage - Sim
Jorge Bomhausen - Sim
Jorge Hage - Sim
Jorge Medauar - Sim
Jorge Gequed - Sim
José Agripino - Abstenção'
José Camargo - Não
José Carlos Grecco - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Costa - Sim
José Dutra - Sim
José Egreja - Não
José Elias - Não
José Fernandes - Sim
José Freire - Sim
José Genoíno - Sim
José Geraldo - Sim
José Guedes - Sim
José Jorge - Sim
José Lins - Sim
José Luiz de Sá - Sim
José Luiz Maia - Sim
José Maranhão - Sim
José Maria Eymael- Sim
José Maurício - Sim
José Melo - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
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José Paulo Bisol - Sim
José Queiroz - Sim
José Richa - Sim
José Serra - Sim
José Tavares - Sim
José Teixeira - Não
José Tinoco - Não '
José (Ilísses de Oliveira- Sim
José Viana - Sim
Juarez Antunes - Sim
Júlio Campos - Não
Júlio Costamilan - Sim'
Jutahy Magalhães - Sim
Koyu lha - Sim
Lael VareDa - Não
Lavoisier Maia - Sim
Lélio Souza - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Leopoldo Peres - Sim

,LevyDias - Não
Lezio Sathler - Sim
Udice da Mata - Sim'
Louremberg Nunes Rocha - Abstenção
LourivalBaptista - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Lúcio Alcântara - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
Luiz Alberto Rodrigues - Sim
Luiz Freire - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Luiz Inácio Lula da Silva - Sim
LuizMarques - Sim
Luiz Salomão - Sim
LuizSoyer - Sim
Lysâneas Maciel - Abstenção
Maguito Vilela - Sim
Manoel Castro,- Sim
Manoel Ribeiro - Sim
Mansueto de Lavor - Sim
Márcia Kubitschek - Não
Márcio Braga - Sim
Márcio Lacerda - Sim
Marco Maciel- Sim
Marcos Uma - Sim
Marcos Perez Queiroz - Sim
Maria de Lourdes Abadia - Sim
Maria Lúcia - Sim
Mário Assad-e- Sim
Mário Covas - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Mário Maia - Sim
Marluce Pinto - Sim
Matheus Iensen - Não
Mattos Leão - Sim
Mauricio Campos - Abstenção
Mauricio Corrêa - Sim
Mauricio Fruet - Sim
Mauricio Pádua - Sim
Maun1io Ferreira Uma - Sim
Mauro Benevides - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Campos - Sim
Mauro Miranda - Sim
Mauro Sampaio - Sim
MaxRosenmann - Não
MeDo Reis - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Michel Temer - Sim
Milton Barbosa - Não
Milton Reis - Sim

MiroTeixeira - Sim
Moema São Thiago - Sim
Mussa Demes - Não
MyrianPorteDa- Sim
Nabor Júnior - Sim
Naphtali Alves de Souza - Sim
Nelson Cameiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Seixas - Sim
Nelson Wedekin - Sim
Nelton Friedriçh - Sim
Ney Maranhão"':" Sim
Nilson Gibson - Sim
Nion A1bemaz- Sim
Nyder Barbosa - Não
Octávio Elísio - Sim
Olívio Dutra - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Orlando Pacheco - Sim
Oscar Corrêa - Abstenção
Osmundo Rebouças - Sim
Osvaldo Bender - Não '.
Osvaldo Coelho - Sim
Osvaldo Sobrinho - Sim
Ottomar Pinto - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Marques - Sim
Paulo Paim - Sim
Paulo Pimentel- Abstenção
Paulo Ramos - Sim
Paulo Roberto - Sim
Paulo Roberto Cunha - Abstenção
Paulo Silva - Sim
Pedro Canedo - Sim
Percival Muniz- Sim
PlínioArruda Sampaio - Sim
Pompeu de Sousa - Sim
Rachid Saldanha Derzi - Abstenção
Raimundo Lira - Sim
Raquel Capiberibe - Sim
Raul Belém - Sim
Renan Calheiros - Sim
Renato Vianna - Sim
Ricardo Fiuza - Não
Ricardo Izar - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Augusto - Não
Roberto Brant - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto D'Ávila - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Roberto Torres - Sim
Roberto Vital- Sim
Ronaldo Aragão - Sim
Ronaldo Carvalho - Sim
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Ronan Tito - Sim
Ronaro Corrêa - Não
Rospide Netto - Sim
Rubem Medina - Sim
Rubeival Pilotto - Sim
Ruy Bacelar - Sim
Ruy Nedel - Sim
Sadie Hauache - Não
Salatiel Carvalho - Sim
Samir Achôa - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Santinho Furtado - Sim
Sérgio Brito - Não
Sérgio Werneck - Sim

Severo Gomes - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim
SílvioAbreu - Sim
Simão Sessim - Sim
Siqueira Campos - Sim
Sotero Cunha - Sim
Stélio Dias - Sim
Telmo Kirst - Não
Teotônio Vilela Filho - Sim
Theodoro Mendes - Sim
Tito Costa - Não
Ubiratan Aguiar - Sim
Ubiratan SpineUi- Sim
U1durico Pinto - Sim
Ulysses Guimarães - Abstenção
ValmirCampelo - Sim
Valter Pereira - Sim
Vasco Alves - Sim
Vicente Bego - Sim
VictorFaccioni - Não
Victor Fontana - Não
VictorTrovão - Não
Vilson Souza - Sim
Vinicius Cansanção - Abstenção
Virgildásiode Senna - Sim
Virgílio Galassi - Sim
Vrrgílio Guimarães - Sim
VrtorBuaiz - Sim
VivaldoBarbosa - Sim
VladimirPalmeira - Sim
Wagner Lago - Sim
Waldeck Ornélas - Abstenção
Waldyr Pugliesi - Sim
Wilson Campos - Sim
Wilson Martins - Sim
Ziza Valadares - Sim

o SR. Ivo Vanderlinde-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem a palavra V.Ex"

O SR. IVO VANDERLINDE (PMDB - Se.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim;'.

O Sr. Cássio Cunha Lima- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex< a palavra pela ordem.

O SR. cASSIO CONHA LIMA (PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, peço
que registre meu voto "sim".

A S.. Rose de Freitas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMOB- ES.
.Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, gostaria
de registrar meu voto "sim".

O Sr. Enoc Vieira - Sr. Presidente, peço a
'palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) 
. Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. ErlOC VIEIRA (PFL - MA.Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de cor
rigirmeu voto. Por equívoco, apertei a tecla "não",
quando quis votar "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Grato a V.Ex"

O Sr. Joaquim Sucena - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V.Ex"a palavra pela ordem.

O SR. JOAQmM SaCENA (PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
que fosse consignado meu voto "sim".

O Sr. Rodrigues Palma - Sr. Presidente, pe-
ço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ulysse~Guimarães)
Tem V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. RODRlGaES PALMA (PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria
que fosse consignado meu voto "sim".

O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Tem V. Ex"pela ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
meu voto foi "sim". Não foi registrado no painel.
Gostaria que fosse consignado.

O sa PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
SI"'" e Sr5. Constituintes, não tendo chegado ao
restante da matéria e havendo sobre a emenda
que se desejava pôr a votos possibilidade de en
tendimento, remeto esta também para amanhã.

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

DEIXAM DE COMPARER OS SENHORES:
AfonsoArinos- PFL;ÁlvaroAntônio- PMDB;

Álvaro Valle - PL; Antônio Câmara - PMDB;
Antoniocarlos Mendes Thame - PFL; Antonio
Mariz- PMDB; Arnaldo Moraes - PMDB; Egídio
Ferreira Lima-PMDB; Felipe Cheidde- PMDB;
Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Francisco

Coelho - PFL; Harlan Gadelha - PMDB; Jessé
Freire -PFL;João Carlos Bacelar-PMDB; João
Herrmann Neto - PMDB; .Joaquím Hayckel 
PMDB;Jorge Leite - PMDB; Leite Chaves 
PMDB; Luiz Viana Neto - PMDB; Marcelo Cor
deiro - PMDB; Mário Bouchardet - PMDB; Má
rio Lima - PMQB; Moysés Pimentel - PMDB;
Nestor Dualte - PMDB; Olavo Pires - PMDB;
Oswaldo Trevisan - PMDB; Raimundo Bezerra
- PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Rita Furtado
PFL; Roberto Jefferson - PTB; Ruben Figueiró
- PMDB; Vieirada Silva - PDS.

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães)
Encerro a sessão, designando para a de amanhã,
dia 16, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

Prosseguimento da votação, em primeiro turno,
do Projeto de Constituição.

Encerra-se a sessão às 19 horas e 51 mio
nutos.
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