
,
DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

TERÇA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 1995 BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO-------------

1 - ATA DA 359 SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 19 SESSÃO LEGISLA
TIVA, DA 50" LEGISLATURA, EM 10 DE ABRlL DE 1995

I - Abertura da Sessão
11- Leitura e Assinatura da Ata da sessão anterior
In - Leitura do Expediente

'OFÍCIOS

W 625/95 - Do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB, solicitando a substituição do Deputado Vittório
Medioli pelo Deputado Eduardo Mascarenhas na Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à PEC nO 06/95, do Poder Executi
vo, que "altera o § I° do art. 177 da Constituição Federal"
(monopólio do petróleo).

N° 63'2195 - Do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB, solicitando a substituição do Deputado Ayres da
Cunha pelo Deputado Cipriano Correia na Comissão de Segurida
de Social e Fauúlia.

W 36/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mota, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, solicitando que o PL n°
4.1 09/93 seja redistribuído.

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda a Constituição nO 7-A, de 1995 (Do
Poder Executivo) - Mensagem nO 195/95 - Altera o artigo 178 da
Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com substitutivo,
contra os votos dos Srs. Gilvam Freire, Jarbas Lima, Adylson
Motta, José Genoíno, Hélio Bicudo, Milton Mendes, Paulo Delga
do, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes e, em separado, dos Srs.
Nilson Gibson, Coriolano Sales, Enio Bacci e Matheus Schmidt.

Proposta de Emenda à Constituição nO 11, de 1995 (Do Sr.
Adylson Motta e outros) - Dispõe sobre a iniciativa de leis.

Proposta de Emenda Constitucional nO 17/95 (Do Sr. Anto
nio Joaquim e outros) - Altera os parágrafos 1° e 2° do artigo 45
da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 18, de 1995 (Do Sr.
José Rocha e outros) - Acrescenta parágrafo ao artigo 62 da Cons
tituição Federal, instituindo limite para a edição de medidas provi
sórias.

Proposta de Emenda à Constituição nO 19, de 1995 (Do Sr.
Coriolano Sales e outros) - Estabelece duração de mandato de
Prefeitos e de Vice-Prefeitos e Vereadores a serem eleitos em
1996 e dá outras providências.

Proposta de Emenda à Constituição nO 22, de 1995 (Do Sr.
José Janene e outros) - Dá nova redação aos artigos 28, 29 e 32 da
Constituição Federal, eliminando o segundo turno das eleições
para os executivos estaduais, distrital e municipais.

Proposta de Emenda à Constituição nO 23, de 1995 (Do Sr;
Adhemar de Bauos Filho e outros) - Revoga os parágrafos 1° e 3°
do artigo 199 e altera a redação do inciso I do artigo 200 da Cons
tituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 24, de 1995 (Do Sr.
Adylson Motta e outros) - Dispõe sobre requisitos para a escolha
dos membros da Diretoria do Banco Central.

Proposta de Emenda à Constituição n° 25, de 1995 (Do Sr.
Severino Cavalcanti e outros) - Dá nova redação ao caput do arti
go 5° da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituiçãq n° 26, de 1995 (Da srO
Rita Camata e outros) - Dá nova redaçãq':ao artigo 62 da Consti
tuição Federal.

Proposta de Emenda à Constituiçã.hno 27, de 1995 (Do Sr.
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Antonio Brasil e outros) - Altera a redação da alínea c do-inciso I
do artigo 159 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 28, de 1995 (Da Sr"
Rita Camata e outros) - Dá nova redação ao artigo 45 da Consti
tuição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 30, de 1995 (Do Po
der Executivo) - Mensagem nO 306/95 - Estabelece alteração no
processo legislativo.

Proposta de Emenda à Constituição nO 31, de 1995 (Do Po
der Executivo) Mensagem n° 306/95 - Altera a redação do pará
grafo 1° do artigo 145 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 32, de 1995 (Do Po
der Executivo) - Mensagem nO 306/95 - Modifica a redação do ar
tigo 196 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 33. de 1995 (Do Po
der Executivo) - Mensagem n° 306/95 - Modifica o sistema de
previdência social. estabelece normas de transição e dá outras pro
vidências.

Proposta de Emenda à Constituição nO 35. de 1995 (Do Sr.
Marconi Perillo e outros) - Dispõe sobre a nomeação de Ministros
do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.

Proposta de Emenda à Constituição nO 37, de 1995 (Do Sr.
Telmo Kirst e outros) - Altera o artigo 228 da Constituição Fede
ral.

PRESIDENrE (Wilson Campos) - Comunicação ao Plená
rio sobre encaminhamento à Mesa de pronunciamentos a serem
dados como lidos.

" . IV - Pequeno Expedient~

NILSON GmSON - Repúdio às declarações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso com referência a Parlamentares do
Congresso Nacional.

LAURA CARNEIRO - Apresentação de propostas "assecu- "
ratórias de percepção simultânea de proventos de inatividade com
remuneração de cargo público, vedada a dupla aposentàdoria.
Não-aplicação do dispositivo no inciso XVI do art 37 da Consti
tuição Federal aos servidores investidos em cargos públicos antes
da promulgação da Proposta de Emenda à Constituição nO 21.

EULER RmEIRO - Definição de critérios para concessão
de aposentadoria especial.

SÍLVIO ABREU - Recuperação da malha rodoviária fede
ral. Reforma do Viaduto Vila Rica. na BR-040, Estado de Minas
Gerais.

DOLORES NUNES - Situação de penúria do setor agrícola
do Estado do Tocantins. Apoio governamental aos pequenos pro
dutores rurais tocantinenses.

JOFRAN FREJAT - Incoerências do Governador Cristo
vam Buarque. do Distrito Federal. Improcedência das declarações
do Secretário da Fazenda sobre dívida da Fundação Hospitalar do
Distrito Fede~l contraída na gestão anterior.

CONFUCIO MOURA - Clima de trabalho e progresso rei
nante nos Municípios de Ouro Preto D'Oeste e Urupá. Estado de
Rondônia. Importância da refonna agrária e da definição de políti
ca agrícola para a solução dos problemas do campo.

LEÔNIDAS CRISTINO - Precariedade da BR-Il'Q, no Es
tado do Ceará. Deterioração do sistema rodoviário nacionàl. Arua
ção do orador como Secretário de Transportes na Administração
Ciro Gomes. no Ceará.

HUMBERTO COSTA -lI)stauração de auditoria na Admi
nistração do Porto de Recife. Estado de Pernambuco. para apura
ção de d~núncias apresentadas pelo orador.

JULIO REDECKER - Utilização de títulos da dívida exter
na brasileira para pagamento de financiamentos concedidos ao se-

tor agrícola pelo Banco do Brasil S/A..
VALDIR COLATTO - Derrubada do veto presidencial ao

§ 2° do art. 16 do Projeto de Lei de Conversão nO 11 à Medida
Provisória nO 482, de 1994, sobre o Plano Real.

JAIR BOLSONARO - Protesto contra concessão de meda
lha de mérito militar ao empresário Wagner Canhedo. Reedição de
medida provisória sobre transferência da data de pagamento dos
servidores civis e militares da União. Nota sobre o assunto publi
cado na coluna ''Panorama Político", da jornalista Tereza Cruvinel,
do jornal O Globo. Omissão do Ministro da Marinha sobre mu
dança da,data de pagamento dos servidores militares.

HELIO ROSAS - Transcrição de discurso proferido pelo
advogado Guido Antonio Andrade, ao ensejo de sua posse na Pre
sidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de São
Paulo.

JANDIRA FEGHALI - Prestação de contas. pela oradora,
de viagem oficial a Nova Iorque, Estados Unidos da América. para
participação na Conferência Preparatória da IV Conferência Mun
dial sobre a Mulher.

Inveracidade de matéria veiculada pelo Jornal Nacional, da
~ede Globo de Televisão. sobre viagens de parlamentares ao exte
nor.

Procedimento do Senador José Sarney e da Deputada San
dra Starling diante do episódio.

UBALDO CORRÊA - Congratulações à Rede Globo de
Televisão pela apresentação de reportagem sobre aptidão musical
de crianças no Município de Santarém, Estado do Pará.

LUCIANO ZICA - Contrariedade às propostas de emenda
à Constituição encaminhadas pelo Poder Executivo. Ausência de
expositores contrários à proposta governamental na programação
dos debates da Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituiçã0 n° 6, sobre flexibilização do monopólio
estatal do petróleo. Construção de refinaria de petróleo no Nordes
te brasileiro.

" ÁTILA LINS - Fechamento de agências do Banco do Bra
sil S/A no País.

ARNALDO MADEIRA - Proposta do Governo do Estado
de São Paulo ao movimento grevista da rede estadual de ensino.

SÉRGIO CARNEIRO (pela ordem) - Reclamação sobre
não-pagamento de horas extras a servidores da Câmara dos Depu
tados ocupantes de função comissionada.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao Deputado
Sérgio Carneiro.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Extensão do reajuste do salá
rio núnimC! aos aposentados e pensionistas da Previdência Social.

OSORIO ADRIANO - Questão de ordem sobre decisão da
Mesa relativa à retirada das notas taquigráficas de tennos anti-re
gimentais ofensivos ao orador.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao Deputado
Osório Adriano.

SALoMÃo CRUZ - Contrariedade ao processo de privati
zações no País.

Improcedência da pretendida privatização da Companhia
Vale do Rio Doce.

AUGUSTO CARVALHO - Combate ao crime organizado
no País. Modernização do Código Penal brasileiro.

UBIRATAN AGUIAR - Relevância do Projeto de Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional encaminhado pela Câ
mara dos Deputados ao Senado Federal.

SANDRO MABEL - Descaso do Governo Federal com a
agricultura brasileira.

Suspensão. pelo Banco do Brasil S/A. de concessão de em
préstimos agrícolas.
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NELSON MARQUEZELLI - Importância para a comuni
dade agrícola nacional das sugestões contidas em documento diri
gido à Presidência do Instituto de Resseguros do Brasil.

IVO MAINARDI - Urgência de mudanças na política agrí-
cola brasileira. .

SEVERINO CAVALCANTI - Fechamento de agência do
Instituto NacionàI de Seguridade Social- INSS - no Município de
Moreno, Estado de Pernambuco. .

JOSÉ CARLOS LACERDA - Quadro alarmante da infec
ção hospitalar no Pais.

MAURI SÉRGIO - Fechamento de agências do Banco do
Brasil S/A no Pais.

ARTHUR VIRGÍLIO NETO - Compl»missos assumidos
pelo Presidente Fernando Henrique Cardo~m viagem à região
amazônica.

GONZAGA PATRIOTA -Inconveniência da extinção do
instituto da estabilidade no serviço público.

FRANCISCO SILVA - Adoção de medidas de combate à
violência no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PEDRO WILSON - Transcurso do Dia Mundial da Saúde
7 de abril. Situação da saúde pública no Pais. Relevância dos mo
vimentos pioneiros de ação comunitária. Adoção da proposta so
bre alternativas alimentares adaptadas ao padrão brasileiro e às
realidades regionais para combate à desnutrição no Pais. Sucesso
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Estado do
Ceará.

CÂNDIDO MATTOS - Construção de viaduto em'passa"
gem de nível na localidade de Vila Norma, Município de São João
do Meriti, Estado do Rio de Janeiro.

HILÁRIO COIMBRA - Transferência da sede da ELE
TRONORTE para Belém, Estado do Pará.

NEY LOPES - Visita ao Brasil do Presidente da Turquia
Suleyman Demirel.

RUBEM MEDINA - Acerto da venda do jornal O Dia pelo
ex-Governador Chagas Freitas, do Estado do Rio de Janeiro, ao
jornalista Ary Carvalho.

WILSON CIGNACHI - Reconsideração, pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, da proposta de reforma da Previdên
cia Social encaminhada ao Congresso Nacional.

LAEL.VARELLA - Contrariedade aos critérios adotados
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN- .
CRA - para caracterizar como improdutivas áreas a serem desa
propriadas para fms de reforma agrária.

COSTA FERREIRA - Adoção de medidas enérgicas no se
tor de transportes do Pais.

UBALDINO JÚNIOR - Deterioração da malha rodoviária
nacional. Estado de abandono da BR-418, no trecho entre os Mu
nicípios de Nanuque, Estado de Minas Gerais, e Posto da Mata.
Estado da Bahia.

V - Grande Expediente

LAPROvrrA VIEIRA - Síntese das linhas de reforma ins
titucional sugeridas pelo Poder Executivo. Indecisões dos econo
mistas brasileiros.

JAIME MARTINS - Balanço dos cem dias do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Recupetação do prestígio do Poder
Legislativo. Sugestão de medidas para o aperfeiçoamento do Po
der Judiciário. Reforma do Estado brasileiro.

CARLOS MAGNO (pela ordem) - Prejuízos causados pela
greve dos funcionários do Porto de Sergipe, Estado de Sergipe.

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em turno úni
co, do Projeto de Decreto Legislativo n° 317-A, de 1993, que

aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos de
Leis em Matéria de Adoção de Menores, celebrada em La Paz, a
24 de maio de 1984.

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado Jairo Carneiro.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da discus-
são.

Votação do projeto e da redação fmal. Aprovados.
Encaminhamento do projeto ao Senado Federal.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em turno úni-

co, do Projeto de Decreto Legislativo nO 412-A, de 1994, que
aprova o texto do Protocolo de Reforma da Carta da Organização
dos Estados Americanos (Protocolo de Managua), firmado em
Managua em junho de 1993, por ocasião do XIX Período Extraor
dinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA.

Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o Sr. De
putado Paudemey Avelino.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da discus-
são.

Votação do projeto e da redação final. Aprovados.
Encaminhamento do projeto ao Senado Federal.
Apresentaram proposições os Srs. Deputados DOMINGOS

DUTRA; CUNHA LIMA; CARLOS MOSCONI; CUNHA BUE
NO; ADYLSON MOTTA; ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO; CO
RIOLANO SALES; FELIPE MENDES; INÁCIO ARRUDA;
JOSÉ CARLOS SABÓIA; ANA JÚLIA; MAURl SÉRGIO; SE
VERINO CAVALCANTI E OUTROS; FERNÀNDO LOPES;
VALDEMAR COSTA NETO; FERNANDO GABEIRA; CIDI
NHA CAMPOS; IVAN VALENTE; ROBERTO PAULINO E
OUTROS; JANDIRA FEGHALI; ANTÔNIO JORGE; MARISA
SERRANO; SÉRGIO CARNEIRO.

Vil - Comunicações Parlamentares

MARISA SERRANO - Apresentação, pelo Senado Fede
ral, de substitutivo ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacionai. ..

ADYLSON MOTTA - Ih.conveniência dos termos utiliza
dos pelo Presidente da República em referência a Parlamentares
que votaram pela demIbada do veto presidencial a dispositivo de
projeto de lei que extingue a Taxa Referencial - TR, nas cobran
ças de débitos contraídos em financiamentos agrícolas.

ADROALDO STRECK -Interesse do Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela agricultura brasileira. Estabilidade da moe
da nacional.

Importância da colaboração da população brasileira para o
combate à majoração dos preços de mercadorias e serviços.

MATHEUS SCHIMIDT - Protesto contra as declarações
do Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a rejeição, pela
Casa, do veto presidencial à eliminação da Taxa Referencial - TR,
nos financiamentos agrícolas.

WILSON BRAGA - Memorial da Associação dos Inativos
e Pensionistas da Universidade Federal da Paraiba sobre a reforma
da Previdência Social.

CHICO VIGILANTE - Desempenho do Governador Cris
tovam Buarque, do Distrito Federal.

WELSON GASPARINI - Adoção, pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, de medidas de impacto para o combate à so
negação fiscal no Pais.

ELISEU RESENDE - Crescimento da dívida mobiliária in
terna brasileira como conseqüência da manutenção de taxas eleva
das de juros. Medidas a serem adotadas para a saúde
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econômico-fmanceira do País.
FERNANDO FERRO - Solicitação ao Presidente da Repú

blica de afastamento do Sr. Jool Mendes Renn6 da Presidência da
Petrobrás.

JOSÉ CARLOS VIEIRA (pela ordem) - Falecimento do
Vereador Miguel Sedrez, de Florianópolis, Estado de Santa Catari
na.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Associação da Mesa à
tpanifestação de pesar pelo falecimento do Vereador Miguel Se
drez.

DOMINGOS LEONELLI (pela ordem) - Crescimento do
índice de aceitação popular da Administração Lídice da Mata, na
Prefeitura Municipal de Salvador, conforme pesquisa do DataFo
lha.

AGNELO QUEIROZ - Balanço negativo dos primeiros
cem dias do Governo Fernando Henrique Cardoso. Demonstração,
pelo Congresso Nacional, de integridade e zelo pela independência
do Poder Legislativo. .

. ARMANDO ABÍLIO - Realização do I Seminário dos Pre
feitos Municipais, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraí
ba. Excelência das condições técnicas do Estado da Paraíba para
instalação de refmaria de petr6leo.

INÁCIO ARRUDA - Inconveniência da quebra do 1110no
pólio estatal das telecomunicações no País. Rentabilidade econô
mica do sistema TELEBRÁS.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Desacertos do Governo Fer
nando Henrique Cardoso.

Inconformismo com a reação do Presidente da República

diante de decisão do Parlamento sobre cobrança de juros nos fi
nanciamentos agrícolas. Artigo "A oposição estuda". de Márcio
Moreira Alves, publicado no jornal O Globo.

FERNANDO LOPES (pela ordem) - Apresentação, pelo
orador, de projeto de lei que altera o percentual sobre royalties de
petróleo.

VALDOMIRO MEGER (pela ordem) - Insensibilidade da
equipe econômica federal diante do agravamento da crise provoca
da pela política de al~s taxas de juros.

Liberação imediata de recursos retidos compulsoriamente
pelo Banco Central.

AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Irregularidades
na aplicação dos recursos do Fundo Social de Emergência - FSE.

vm - Encerramento

2 -ATOS DO PRESIDENTE

a) Exonerações: Antônio de Carvalho Soares, Francisco de
Carvalho Leite, Laurez Cerqueira, Luiz Zottmann, Renato Mor
gando Vieira.

b) Nomeações: Elaine do Carmo da Silva Oliveira, Gisele
de Brito Perna, Jane Carvalho Hormes, Laurez Cerqueira, Lélio
Raphanelli, Luiz Zottmann, Maria Lúcia Andrade Santós, Renato
Morgando Vieira. '.. ,

3 - REDAÇÃO FINAL - Projetos de Lei nOs 4.465-D/89;
4.805-C/90; 672-B/91;888-C/91.

4-MESA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES

, 6 - COMISSÕES

Ata da 35a Sessão, em 10 de abril de 1995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Beto Mansur, 2° Vice-Presidente;
Wilson Campos, 1°Secretário; João Leão, Adylson Motta,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Luís Eduardo

Ronaldo Perim

BetoMansur

Wilson Campos

Leopoldo Bessone

Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rolmelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD.

Amapá

Eraldo,Trindade - PPR; Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Ger
vásio Oliveira - Bloco - PSB; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Giovanni Queiroz - PDT; Hi-

lário Coimbra - Bloco - PTB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; .

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eunpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco-PL; lldemarKussler-PSDB;.

Acre

Chicão Brlgido - PMDB; Francisco Di6genes - PMDB;
João Maia - PP; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
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Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Domingos
Dutra- PT; Eliseu Moura- Bloco-PFL; Jayme Santana- PSDB.

Ceará

Amôal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inácio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira -PSDB; Ubiratan
Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR.

Rio Grar.de do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinbo Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bl~o - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir-PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; Vicente André Gomes - PDT; ; Wolney
Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha- PSDB;
Fernando Torres - PSDB; Talvane Albuquerque'- PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Wilson Cunha - Bloco - PMDB.

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama - Bloco 
PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Cláudio Cajado - Bloco - PFL;
Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Geddel Viei
ra Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Blo
co - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Ubaldino Junior
Bloco - PSB; Vrsicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; ATInando
Costa - PMDB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduar
do Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino - PMDB;
Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco
- PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR;
Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João
Fassarella - PT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Theodorico Ferraço - Bloco
PTB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Candido
Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT;
Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT; Eduardo Masca
renhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando G'lbeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Jair Balsonaro 
Pj>R; Jandira Feghali - PCdoB; Jorge Wilson - PMDB; José Car
losCoü~ PDT; José Carlos Lacerda - PPR.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arnaldo Faria
de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinário 
PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russo
manno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno
PPR; Cunha Lima - PDT; DelfIm Netto - PPR; Duílio Pisaneschi
- Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT;
Fausto Marlello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Rosas 
PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo
PT; José Amôal- PSDB; José Augusto - PT; Telma de Souza 
PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Va
dão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner
Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini 
PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

, Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Wigberto Tartuce- PP. '

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; Vilmar
Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso SperafJco - PMDB; .

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Antônio Veno - Bloco 
PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu Spe
rafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros - PSDB; Her
mes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen
- Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; Valdomiro Meger
PP; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco
PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car-
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rior.

Do Sr. Deputado Uburatan Aguiar, Vice-Líder do
PSDB, nos seguintes tennos:

11 - LEITURA DA ATA

O SR. EULER RmEIRO, servindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se à leitu- .
ra do expediente.

O SR. NELSON GmSON, servindo como 1° Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto 
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Telmo
Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos- - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 250 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini
ciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

te.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de detem1i
nar a substituição do Deputado AYRES DA CUNHA pelo Depu
tado CIP.RIANO CORREIA, como membro títular, na Comissão
de Seguridade Social e Família, deixando de fazer parte da que
atualmente pertence.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB.

Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente da Comis
são de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:
Of. nO P-036/95 Brasília, 6 de abril de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Com a remessa ao Congresso Nacional do Projeto de Lei n°
4.109, de 1993, objetiva o Poder Executivo regulamentar a entrada
no País de bens usados, defmindo as categorias permitidas de bens
e estabelecendo as condições para a efetivação das importações. O
Projeto permite as importações de máquinas e equipamentos sem
produção nacional, entre outros, e proíbe as importações de bens
de consumo usados.

Nessas condições, o Projeto de Lei apresenta impactos so
bre a arrecadação tributária, especialmente no caso do Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incidentes sobre a en
trada no País de bens em geral.

Tendo em conta os aspectos acima, e nos termos do art. 32,
VIII, alíneas j e 1 do Regimento Interno, entendemos que há ne
cessidade de a Comissão de Finanças e Tributação opinar sobre o
Projeto em referência, tanto em suas implicações tributárias, quan
to sobre outros outros fatores que julgar pertinentes.

Cordiais Saudações, - Deputado Gonzaga Mota, Presiden-

Revejo a distribuição, para determinar a inclu
são da Comissão de Finanças e Tributação como com
petente para opinar sobre o seu mérito (art. 32, IX, 1,
RICD).

Em 10-4-95.- Luís Eduardo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda a leitura

do expediente, passa-se ao

Brasília, 10 de abril de 1995OF. PSDBIIIW 625195

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de determi
nar a substituição do Deputado VITTÓRIO MEDIOU pelo Depu
tado EDUARDO MASCARENHAS, como membro titular, na
Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer à PEC n°
006195, que "altera o § 1° do art. 177 da Constituição Federal"
(Monopólio do Petróleo).

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB.

Defiro. Em 10-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

OF. PSDBIIIW 632/95 Brasília, 10 de abril de 1995
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PROPOSTADE EMENDAÀ CONSTITUIÇÃO N' 7·A,
DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 195195

Altera o artigo 178 da Constituição Federal: tendo par~

cer da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda

ção, pela admissibilidade, com substitutivo, contra os
votos dos Srs. Gilvam Freire, Jarbas Lima, Adylson Mot
ta, José Genoíno, Hélio.B1cudo, Milton Mendes, Paulo
Delgado, Alexandre Cardoso, Aldo Arantes e, eDI separa
do, dos Sra. Nilson Gibson, Coriolano Sales, Enio Bac

ci e Matheus schmidt.

i~ IE EH!N:lP. A aHm'1UIçJlO No;> 07, IE 19>/5, A <;G! SE llEEÜlE
O PAR!X:EIll

~ :_c1A~<ll:a~.eIa!llllãl~ ~&~_

1IQ~ <XQItit:ud.clll1, .- _ ela oa:l:, 6C (,a a:-titu1çi) -.alI

Ano I" É coatcridII-. ri:dIçIo .., 1ft. 171 da e.-iluIçta:

•Ano 17•• A lei dlJpad & ordoMçIo doi ....... -.o. lIIII1IiaIo •
r.erresue.~ 1 ordeIIaçIo do iIIIa-=iilaII .-.-
pela UniIo,..- oprmctpio_'1 OI ...... 1InIIadoe

Parqrafo lIIlico. A lei~1......,;10 do caIIolaIIiiI. de m.Iar.'

AlI. Z' 1!IXII*lO .... e cdlar 1111 da qlII calda lI.-qrafO llIIco dlIl1L 171..
.....pçID di~. 1~)lIi- prtIaiinI di~ ...... l&iIo
cuo de nocaad&de pública

Ano 3" EIra EmaIlIa Ctxw!Ir!cw!__vlp..dIIa dI_PlIblIca;ID.

NelI _ do .... 61. __ lI.dI'~PadII&I, _ • .

~ de V_ l!=cIIDclIL. i t 1 • ~ di~ doi' ,....
!6\IInI dlIl!1lado da I...·do Mz j •~ di~ doi~_

~ • AaIialIiIda Soci&I • di AdsIiaIIirIçIa F&lIIal"e :w- do Eaado.~ da
..... ......;1!Jl'inaII q... '.lJlOrIo 1ft. I7Ida~felIal".

'i lInIdII. 15 di , .....1.0 dll995.
"/~'

"\~ .
" _' ..'-t,,-s..

'--

I:oXPvSICÂO DE. MCh.IVuS ri9 35, DJIO 16 ae fwvereiru ela 1995, UCS

SENBOK&S MIK!ST"OS uI: I:~TAuO DA EA4I:NLJA,PLAr<f:J'I\HEKTO E ORCAIIENTO.

PREVID!NCIA E ASSIsT!NeIA SOCIAL, 'ADMINISTRAcAo FEDERAL E REFORMA
DO ES'lADO, DOS TRANSPOR'l'ES ~ DA JUSTIÇA:

Excclcnússimo St."tlhor PreSIdente l1:l Rcpublica..

Em~ ,u dimaues 'Drmubdu por V.,... B"a:~ 110 lOlIlijlo di pnlpor

ao COIlJl'CSlO NacloaaI O~ÍÇOUIClItO do lexto conall1lCiOllll.e~ • ia-me
EAIcada • COllllituiçjla Fedol'al. que ,nlqrl o C""JUDIO de :I1ICrJÇOCI~ • ,1IaIIlllIDçIo

da diJcipliDa jlll1dic::t COIIC.'IOI1IelIlC ~ ordem econOmica do P:lls.

2. A propclU~ eo(orça no _ de eocOiDIlIr da Cana/Mapa-"
cuja repiaçlo rcsuia 'lDOIbot cIispooia ClIl nonIIlI infncOIlslilucional. A COIIIli~ de

lCIIIII como • utilizaçlo de _ de pesca. o ll'InSJlOrle de ll'I"fis. •~ de lIIIIIdores

naciolIais. navios de bMdcin c !'C!iSlrOI b deimx 110 comtrcto in~ ou _ 1

definiçlo de emll&n::lç6OS lIICionois ml\llÍfesl e. 11 evidencio. impróprio. Conferir·.. 1 diJcipIilla;

da JDü!tia •• inclUSive da IIIIYC~ de c:I1loIIJCIII c • intenor· .. leJWaçIo~ úipn-e

inclispcnáYel medida corrclin. A iIlo 1Cl'CICl:nIQ-" a penino!ncill da nonr"~ ... O
intuitO de produzir SlJll1lllC& jurldica e pr&IIlir o pleno exercido dos <lircitol deri"fIdOI du

relações jlll1dicas j;\ exislenres.

3. lulpmOl, Senbot Prcsidcn... que .., altcr:lÇOCI propOIW. cocuribllirlo pCa a
clllllll'UÇ;1O de uma economia nws aberta. compcllllVL

NELSON A. JOBIM
Y1inislro de Estado da Justica

~J .. /./~
R.E aLO STEtÃArfES •

Ministro de Es o Prevld!ncll e AlI I!nela Stclal

/y~
~~~ ~/./

LUIZ CARJLaS BRESSER PEREIRA
Ministro de Estado da Ad!binistraçlo Federal e R.efonnaJ do Estado

,,/1)./ / ,.

,/U~;~~~~t..~/ ~O AchA EIN
~inislro ~FAta dos Transportes

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

·TlTl"W VII

D" OllllHI [, os"'''''' A E FI'A""EllU

CAPIn1." I

Ar1 178. Ao le dl"'p~rll sobTl:'
1 _ II ordena;'il'J do~ trans.pol1t'~ Zle'rt":, maq.... n-'{ to ltl'

reSllt
11 _ I pT~d::mllna'"l';I~ do" i!lrmajol{:~ r.ar I')r.a'· t na"IO~

Ck bandt'lld l rt:g 50110'1 ora!>ll~lf":' t d", pal~ e ..pe''1aj_' 0_ IJT'~';"

LIdo:

111 - o tra'l!Jpo~t d~ granf:'I!>

1\ - 11 LJhll2a~a:, dt tm!:.a·.lIçOt'!> d,. ~5o' c: t ~.Jt·a~

t, A O'C!t'13,a, d? trllf'l~í''"\'" l'llf'..a',:,·'a' (' ........t'.. ·~
o~ a(c,'j.l~ h'm"j~ ~ ~."b ~n,I)'. 1l1.. ~,d.j,J c pr,r':lj:o':' dto'~ 'IrlC

{ddj~

~ ~ ~rllt. br"·:.. I~·,,o~ C>~ arma::L.r~ ~ O~ pr=-rtl":a"~"!> c.'~

rOrT,e'"lja'"lI'" to do,~ t,:',~" p(1:. m.";)~ do~ tfl;:-· ...I,,"1,. ... aI'; torT,
t-lI'ca';"t'. n"~lona':-

t 3-' na"f'oa.a~ d. ct~ota'J"m t> a Irt'''n;t' ~c p:r\ll"oll"
df. e"llt.",':a~(\$'., n-a' ',:,"03" SoaI.. ::. {·ll~';,. d~ nE·,..t-~"rjaj', plJtll:a
~g ..'"l:1~ jr'p.J!>~' i! J{:.
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A Sua Excelblcia o sénhor
Primeiro SeaeWio da C4nw:I dos DcpulJldos
BRASjuA.or.

Erx:aminbo aessa Sccrcuria Meusqem na qual o Exc:elentfssimo SeoboI' l'Iesidesa

da RepllbUca submcre l deUbetaçlo do Conaresso Nacional o ICXIO da pnlpOIla de ClIIlllIda

ClIIIIlilUCional q\IC "Altera o an. 178 da ConstilUiçlo Federal".

~\1S:B~ALHO~
MiniSll'O de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidêllcia da República

de temas como a utilização de barcos de pa~

ca, o transporte de graneis, a predominância

'de armadores nacionais, navios de bandeira e

registros brasileiros no comércio internaci~

nal ou mesmo a definição de embarcações

nacionais manifesta-se, à evidência, impri

pria. Conferir-se a disciplina da matér~a 
inclusive da naveg6ção de cabotagem e a

interior - à legislação ordinária afigura-se

indispensável medida corretiva. A isto

acrescente-se a pertinência da norma trans}

tória, com o intúito de produzir sagurança

juríd~ca e garantir o pleno exercício dos

direitos derivados das releções jur1dicas jã

exi.stentes.

Brullia. 15 de feve rei ro de 1995.

Senhor PrimeIro SeaeWio.

AviSO n' H9 - SUPARIC. Civil.

PARECER.DA CDIIISSKD DE CDJlSTITUICKD E :JUSTIÇA E DE REOACID

I. RELATORID

Pela mensagem nQ 195 , de 16 de fevereiro de 1995,

noa ter_oa do artigo 60 , inciao 11 da Constituiçlo redaral ,

S.Exa. o Sanhor Presidente da República r.rnando Henrique

Cardoao Vim d. submeter ao Congresso Nacional proposta di emenda

cooatitucion.l que .lt.r. o .rtigo 178 da L.i lI.ior.

Slgunda O IIutor, a r.rarida norl'!lll constitucional

daab••tad. do qu.nto Ih. parec.ram .i"pertineciae - d.verá 11mit.r
-a•• prescrever qUI .'lei disponha lobrl I ordlnaçlo doa tran.!
portes aéreo , Marlti.o e terr.stre; qua, em ae tratando de tr.n~

porta intarnacional , o ordanamento deva observar os acordos

firm.do. p.l. Unilo, .t.ndido o princípio da r.ciprocid.d.; • que,

conforme a propoliçlo estabalac. am seu parágrafo único, discipli

na a nav.gaçlo da cabotagim a de interior.

Ac~aac.nt. o Autor, am artigo da caráter tr8n~it~,

rio, que enquanto nlo ai aditar a lei a que ae refere o parigrafo

único do artigo 178, na nevaglçlo de cabotagem a • interior perma

oaclrlo privativa. d. embarcaçO•• nacionaia, aalvo ca.o de nec.~

aid.d. pública".
A "aolagem do Podar Executivo ~Bm acompanhada da

E.~. na 35, .ubscrita pelo. ara. Ministros de Estado Nelaon

Jobim, da Juatiça; Pedro "alam, da razenda; Joai Serra, do Plan~

j.m.nto • Orç.m.nto; R.i~hold St.ph.n•• , de Pr.videncie • A••i~
tlnci. Soci.l; Luiz C.rlo. Br••••r P.r.ir., d. Ad"ini.traçlo r.d~

ral a R.forma do Eatado; a'Odacyr Klein, dos Transportos.
A Ixpoeiçlo de 'lKJtivoe, atraués rUI QUel o Poder EKlcutivo

juatifica eu. propo.ta d. Em.nd. ao .rtigo 178 d. Con.tituiçlo
raderal, tem o .eguinto teor:

" Em obediência ~s ~iretrizes formuladas por

Vossa Excelência no aentido de propor ao

Congresso Nacional, o eperfeiçoaménto do texto

con~titucional , ~ncaminhemos a presente

Eme~daà Constituição federel, que integra o

conjunto de alterações necessárias à fle~ibi

lizeção da di~ciplina jurídica concernente

à ordem econOmVca do país.

2. A proposta consubstancia esforço no senti

do de escoimar da Certa Magna matérias cuja

regulação restaria melhor disposta em norma

infraconstitucional. A Constitucionalização

3. Julgamos, Senhor Presidente, que as alt~

rações propDstas contribuirão para a constr~

ção de uma economia mais aberta e mais comp~

titiva".

o. leitura da Empnda ConlltitucJ,onal e d. IUI jUlltl

rie.tiva, IXpolta na E.I'I. oD35, r.lult•• Ivid.ntla doil objetivol

d. qualidade distinta na propbsiçlo do Autor: o da rebaixar, na

hilrarquf. da. 1111, o tratllftlnto d. determinadol tUI,. "coo.tlt.!:!,
eion.liz.do." na narml vigente I • da romplr I prldltlrminaçlo

conatitucional que obriga o ll'i1'islador I consagrar I "pndOfrlinlnch

dOI atlladorl. nleionai. e nlvioe da bandlira I regiltroa brasil.!
roa • do par. Ixportador • importador" (artO '79, I I);. prlscr.!

çlo da qUI "alrla or••il.irol os armador•• , OI propriatiriol, os

cQlnlnd.nt••• doi. terço., pilo mino I , doa tripulant•• di Inibi!,

tlçe•• nleionlra" (art. 178, § 2D); a 11 da.tio.çla privativa d.

nlvegaçlo di Clbct.g.'" • a int.rior i. .n1barclçõ.. nlcionaia,

"a.lvo C••O da n.c••aidldiÍ pública, s.Oundo· di.puaar I l.i" Carta

178, § 3Q 1.
Aprovada • EIft.nde Con.tl tucian.l nl 07, nada obat.

qua o 1.gi.lI90f, •••u t ••po, r.celh•••••• r••••lv.. con.tit.!:!,

clonai. a •• incorpora li l.gi.l.ç.o ordin'ri.; ••• ji nlo ••t.ri

cOllpalida a r.%I.lo, porque p••••r.o • vig!r, .11 pl.nitud., ••

franquia. do prac•••o llgialativa. ~ •••• o .lcanc. político para

o qu.l o pr6prio Autor chlaau I .t.nç.o, lO concluir IUII e:xpo.içia

de "'ativo.: "I••lt.raça•• propo.t•• contribuiria plra I conatr,!;!

çlo d. UII. Icenollia ",ai. ab.rta I cOMp.titiva".

O arta 178, •••u. re"aç.o vig.nta pra.cr.v. que •

111 dilpor' .ebre "a ord.naç.o dOI tran.port•••ir.o, m.rítiMo •

t.r:••t.re" (incl.o I). flta••a dlti., tla-lQIIIM\te, na not,ut.iz;aç.o

do ia'an.partl ••r!tlllo I lntarior, .tI 'IU. viria I a.pacto•.

OI igual .odo .a porta o Autor ao forllular a e:".nda Coneti tuei,!!
nal ",I 07. A••1. f01 ta.bi., .0 longa d. no••• hi.tória con.t1t~

cional. l ••rg•• I Con.titu1ç.o do IIIp6r1D •• Con.tituiç.o R.p.!!!"

blie.n. da 1891, que n.o tratara. d...atiria, a. d••lia viar•• • ,.

Involv.ndo , clda vez ",.i. dafinida.lnt., cc. • t ••itic. a. an'ti
.a, por'. a••pre li.it.da I nlvlgaçlo ••r!tl•• _ interiDr.

Vale recordar Bssa evolução:

_ Constituiçi\o de 1934, artll 132:"os propri~

tãrios, armadores e comandantes de navios

nacionais, bem como os tripulantes, na pr~

porçi\o de dois terços, pelo menos, davem ser

brasileiros natos, reaervando-ss também a

sstea 8 praticagem das éarras, portO.1\., .. rios

s' lagoa".
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- Conetituiçlo de 1937" art9 149 tranecreve,

litaralmenta, o texto enterior.

- Conetituiçlo de 1946, art9 155: "A navegaçlo

de cabotagam para o traneporta de mercadoriall

, privativa da navioe necionais; selvo ceeo

da neceeeideda".

comandantes oe navios nacionais, bem como

dois terços, pelo menqs, dos "seus tripulantas,

devem ser orasileiros".

- Constituição de 1967, art9 165 :"A nav8Qllçlo

de cabotegem para o tranllporte de mercadorias

fi ~rivativo dos navios nacipneill, ,lIelvo, caeo

de necessidade pública".

§ Onico: "os proprietári?~, armadoree a

comandantes de navios necioneis, assim como- ,

dois terços, pelo menos" dos seus tripulantas,

devam ser brasileiros,nato~".

- E.C. n9 01, c!e 1967, ert9 173: "A navegaçlio

de cabotagem para o trensporte de mercadorias

fi privativa dos navios n~cionais, salvo caso

da necessidade pública".

§ 1 Q " Os proprietários, armadores e c, om a.!!

dantes de navios nacionais, assim como dois

terços, pelo menos, dos seus tripulantes ,

serlio brasileiros natos".

§ 2Q "O disposto no parágrafo anterior nlio

se aplica aos navios de pesca ,sujeitos à

regulamentação em lei federal".

Durante I RIlJ1"lo C.onltituclanal, previata na

..tigo 3D daa Diapoo1ça.. Ccnetitucionab Tr.,eit6rie. (c.r .88). dez.,..

da ftPropoatea Rlvi81onais" rora", apr•••ntld•• , rarêr.nt•• ao artD 178.

O confronto da. ptopo.lçO•• foi radical: da um lado a. qUI, cond1.

"ando I r'••rvI d•••rcado •• favor da. I",barcaça.. nlcionail.

advogava•• lupr•••I.D dl,_ barreira. ca"ati tucionai., de lIIOdo ••Ia.!.
gurar I livra participaçlo do capital•••trangalro nfl tren.portl

••rl ti.o • int.rior; di outra lido •• qu., invocando OI procldi"'l!!,
tal protaciDni.t.a utll"llldDa pila. patlncia. marltima. ihtlrn,!

ciDnaf., propunha. I ".nutanç'o do .rta 179 'IPI .ua intlgralidadl,
•• na•• da Ixpanalo d. nOIl.' "'arinha Mercantl a di no••o da••nvo!

viManto IcontllRicD. Uma po.içlo intermlei'ria, raltlradl MIl viria.

"Propo.t•• Ravi.ianai.", 1imi tave-ae def.ndlr nlvlgaclo

intlrior como "privativa d. l"'barelçO.s nacionail" ou ainda.

COMO e PfOpolta Ôl lutorJ.. DO Slnador Ronan Tlto, ~",. acrlscentava:

"Ialvo aCClrdo bilatlral com plIo!!1 Istrlngeiro".

E oportuno 11mbrar qUI o artigo 178 da Conatituiçlo

rldaral da 1988 Mantlve-Be inll terldo p.le Ravielo Coostitueiona! •

A •••• 'poc. , j' tramita",. na Clmlra dOB OlputldoB, desdi 1992 t

C Projato da Lai na 3~324-A, d. lutoria do Daputado Luiz Salorl'llo,

QUI" protlunh. rlgulamanter I rer.,rida~ nortrla constitucional~ Nlo

cabl dltlr-I'" na anili.a do .IU conteúdo, c Que levaria forçoa,!

mantl a con.idlraçi5le sl5bre o mirito e • infringir o erti2 55, § Cnico

do regimlnto Intlrno.

Ainda •• sim, limitado polll atribuiçlo IIl1pICírica ,

"lo d.ixa d• ••r pertinlntl r.zer uma r.ferjncilJ ao admirá".l

o.rlClr qUI o Daputado I'IlJuro Borgas exarou, n. qLJllidllda da

Relator do acima mencloraclo Projeto de Lei. € um texto que merece

se:' llco, oensado, refletido. Diga-s8 o mesmo em rl!llação à just!

riciJti'J8 de Emenda SupressllJa à Dr~pr)sta Revisional nQ 001255-6 ,

de autoria do D'i!Putaco Francisco Rodrlg11es~ Na verdade, a análisl!I

§ Onico: " Os proprietárioe, armadoree ,e

de Emenda COf"!stltuci:Jnal nQ Q7. à luz das ponderações expostas por

lJ~SI!lS brilhante! parlamentares, go1nha outra dimensão; j'..Jstiric9.!2

do-se, quando não seja, Que 05 :eferidos textos sejam ane)l'BCO!! ao

preslnta Relatório.

De iglJl.I modo, j'.Jntam-se ao presenta rala tório r,!

rerinei •• comparlltiv.5, 11m r!llaçã'J ao trlltamento jurídico dedo

QUI!Istllo nos Estlldos !Jnido! e paísla do I'1E:RCOSUL, constantes d. Ul'l

breva estudo elaborldo pelo Aseessor - Comandanta Sir9io Porto d.

Luz, da ABBII8l!1oria Legislativa da CAmara dos Oeputados, qui hlo

di ser "lucidat~ves para quantos queiram ... já mergulhando na anália.

do mirito ... aprofund.r-lIa no latude da propoaiçlo ..

Cabl, por rilll, rlzar mlnçlo. como m.tiria cerralata

ao artA 178 da Conatituiçlo redlral, ae projlto di Lai nQ 5.644-8 ,

di 19'90, da autoria do Podlr EXlcutivo (fllanaagl. na5,,3/90) I 80

Projlto da Lai nSl 3 ••'8, da 1992, d. autoria do Oeputado Carla.

Sanban.', qUI diap1511f1 .Obra c Adicional do rratl pari Rancvaçlo di

Marinha !tlreantl, dl.tinado a "provir racuraoa para apoio la

da••nvolvi.lnto da ••rin"a ... rcanta • da indúatril di conltruçlo

I rlPlraçlo nav.l; ali", do rundo da ~.rinh' !'I.rcantl a da ;undaçlo

Nacional dOI Trabalhadora. na Conltruçlo I Rloaraçlo Naval, Trab.!

lhadOZ'I' "'artti"'o. , Trloalhadorl. arl Atividade. de Apeio Cplraci.!!..

nal IM Ellprl.a da Nlvegaçlo I'Ilrtt1"" - rUNONAU~

Chama a atlnçlo • intlnaa atividadl iJgillativ. a.

torno da probl.,,,,'tica do transporta .arIti"'o I lntarior, no. últilllCa

cinco ano.. H' aa tar aide pala grandlza política '. int.lactual
da alguna parlamlntarl' qua .1 dadicarafl la I.tudo I lO da bata da

qu.atl'o. "'aa, '.obrltudo, paI. plrclpçlo qUI .1 glneralizou" da

lua Inor"''' illlportlnc1a I'" tlrllO. IconO.ico. a político•• Cano asa!

nala o Oapl..tado "auro Borg•• I'" IIU parlClr. ". atividade di

navIgaçlo par. Ullt pat. com a. di.lnaala di li tor.1 da Br..U • co•.

o ntval di troca. intarnacionaia no co.6rcio axterior qUII ta.

noa&.O pala. 6 atividade l.trat6gica para a acenoMia. para O daal!!.

volvilllnta • par~ a dlr••a ~acional".

rei.ta a l)Cpoliçlo da E..anda Conatitucional na 07

e .vocando a trataMento dado iI qu.atlo do transporte ",arltlfRo

interior, lO lenga da. ConltituiçCJ•• F'adlraia I daa inici.tiv~.

legialltivas , dou' por rll.tada. e .Itiria.

Il I - PEI!ECEI! Da RELATOI!

Tratando-a. de I"'.nda i Conatituiçlo F'adel'al, o axallll

dlata douta COnli.alo rica riatrito ao ju.lzo poaitivo OU rwgatlvo de"

ad.iaaibilidadl, di Iftodo a plrllitir ou nlo a .U. tra..itaçla •

Aprlsentada a (nllnda Constitucional na 07 per S.E,xa.

c Senhor Pr••idlnt. da Rapúbl,icI • nlo a. configurando qualquer doa

obe.a pravi.toa na arta 201, 11 do RIgl"'lnto Intlrno, tando sido

.dl.aia forflulada I. boa t'cnica llgialativ., SOU di parecar qua

a COMiaalo di Conatituiçlo ., Juetiçll fi dI! Redlll;:lo dava dar-lha

chancala di ad"'ialJibilidadl.

Sala d.. ?;.4a~. em~1 rda J99S
~.doQ~D~~

Ralator ....

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUST!ÇA E DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 7/95

Altere o,ert, 178 dll Ccnstituição Federei

REFORMULACÁO DE PARECER

Em reunião ordinárie deste Comissão realizada hoje, por ocasião da
dscussiío da proposição em eplgrefe, senslvel aos ergumentos expendidos pelos
eminentes deputados e • em especiel, pelo Deputado Ibrahim Abi-AcI<el, que sugeriu
• inclusiio do ertigo 2" da PEC n" 07/95 no Ato des Disposições Constitucionals
Trlll1ait6ri&s do texto da lei Maior. decidi pele reformuleção ele meu plll'ecer. nos
termos do presente substitutivo'
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interior."

Art. 1·· ~ oonferida nove redação eo ar! 178 da Constituição:
"Art. 178. fi.. lei dlsporã sobre ti ordenação dos transportes aéreo.

merllimo e terrestre, devendo a ordenação de tran.porte inlemecional observar 09
__dos firmados pela União, atendido o pnncipio da reciprocidade.

PlII'ilgrafo único. A lei diSCIplinará a navegação de cabotagem e de

Art. 'J!' • Inclua-se no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
o seguinte III1Igo, onde couber:

"Art. • Enquanto não se editar 'a lei de que aJida o parágrafo únicc
de ~rt 178,. navegação de cabotagem e ti interior permanecerão privabvas de
el' '<:lIções nacionais, salvo caso de neceSSidade pública "

Art. 3" • Esta Emenda ConsbtuClonal entre em vigor na data de sua
publlClSção.

Sala da Comissão, 14 de março de 1995

- -)-- \. "~ f~' .~ 'h. ~0
. Deputado AlMINb AFF~O ' /

Relator

PRú.JETO DE LEI N' 3324, DE ,992

Regulamenta o Art. 179 de
ConS~ltuição Fedêral.

Aut~r; Deputada LULZ Salomão
Rel.ator: Deputado Mauro Borqes

I: RELATORIO

o pro Jeto de leJ. sob exame propõe-se & regulamentar
o Art. 1'78 da Constitu~çã.o Federal, especialmente os aspect95

referentes ao transporte maritimo, conforme explicitado no

referido Art. 178 da Constituição Federal, inci80S I,II,II1 e

parAqrafos 1; e 2g do mesmo Art. 178, no que diz raspei to ao

transporte aquaviArio.

A proposiçAo, ao fixl!.r-se na vontade' do constituinte

que rediqiu o Art. 178 da Constituição Federal, traz, na

pr6tica, um conjunt.o de objetivos a atingir, quais sejam:

estabelecer processos requlat,6rios nio discriminatório. para o
transporte mar.itimo interna.cional; prover. um trllnaporte

maritimo eficaz a fim de aument.ar a competitividade doa

produtos brasileiro. no exterior e baratear o custo da.

importaçõ811; e estimul4r o de.envolvimento de uma. fr~ta·

mercante nacicn.. l capaz de atender l. neces.idade. da

segurança nacional e da presença da bandeira brA.ileira· na'

parte que lhe cabe no transporte marltimo internacionaL

Ao longo do projet.o de le1 ora relatado, são
d.e'finidos os dlversos termos e os atores que at.uam. no negOcio.

do transporte maritimo de cargas e mercadoria., de modo a

facilitar o entendiment.o post.erior e evitar dubiedades

futuras r onde aspectos técnic09 precisam ficar claros parA o
post.erlor cumprimento da lei.

A seguir, o projeto de lei estabelece 08 crit'rioz

para a regulação da bandeira a ser usada no transporte

IUrltimo internacional, dentro da idéia geral de partição

pri.ncipal d4B. carqas entre o exportador • o illpOrtador,

deixando uma part.e menor para terce1.ra. bandeir•• , abordando o

projeto o. acordol de carqa, ai confer'ncl... d. fret.. e o.
afretA_ntoa.

Mala adio,nté, o projeto <le lei do ilustre oeput&do
Luiz S.lomio trata da requlaçio e controle da. tarifa. e do.

controles das cargas e dOI frete. e da. infrações 8

penalidades previ.ta•.

HA uma paree final de disposições tran.it6ria~,

necessArias: para adequ.'\r o projeto Aa realidades do tempo

presente, preservando acordo. internacionais em viqor.

No global, o projeto de lei • .11. ep1qrafa procura,

principalmente, atender l vontade do conltituinte, como jA

mencion.i ao inlcio, ao conceder prodominlnci& aOI Armadore.

n&eion&i. e navio. de b"ndeir. e registro. I>....il.iro. e do
pail exportador ou importador.

II _ VOTO DO RELATOR

Este 6 um projeto de leI balilar para A .co~a do

pai. e PAra o fortalecimento do poder marlt~ do 8ra.il.

DeVo, de' pronto r concordar com o ilu.tre DeputAdo

Lu~z Salomão qu.ndo ele diz, no inicio de lua jUltificaelv.,

qu.e o transportE! IMrltimo sempre teve qrande importlncia para

4 economia mundial". A.I:.im tall'lb'm, E1••e tranlporte Nritimo

preci.. ser entendido COIl'lO de qrande iJlportlncia para ..

economia nacional do Bralil.

N. verdade, a atividade de navegação para um paia

com •• dimen.õe. d. litoral do Brasil e com o nIvel de trocas

internacionais no co_rcio exterior que tem nOllO PAil ,

a.tividade ••trat'qica para a econoll"..ia, para o d••envolvi.ento

e para .. def••a nacional, ..rc. d••~ int.r-relaça.l de todo. o.

••qmentol do coaplexo que con.titui o poder nacional, coa ••••

ir • vir de ..rcaàoria. pelo. oceanos • ao longo de no••••
co.ta. , .ob o. !nltru-ent08 e .quip....nto. que viabilizam e
tornam real o ex.releio de algum: poder marltiJDO pelo Bra.il,

cujo nlval precila ••r compatlvel com a estatura ••trat6qica

de no.ao paia.

N••te contexto global, de trocas com o exterior e de

naveqaçio ao lonqo do litoral e atividade. na zona econO.ica

exclu.iva, carece o projeto de abrang.ncia, uma vez que a

naveqaçio de cabotag&m tamb6m e.tA contemplada no Art. 178 da

Constituição Federal., d.... modo, precisa eltar tAmbém

tratada. ne.ta lei, o local adequado para fazer-I e sua

regulamentaçAo, a.llim como a de navegaç!o interior. O mesmo

aplica-Ie quanto l utilizaçio das embarcações de pesca e
outral.

Al'm di.so, e.te projeto, que traz em .el1 bojo a.
.,unentes C1e UJU polltica nacional de marinha mercante, precisa

ler compreendido na viaio ampla dOI a••untos ligadol ao mar e
que con8t.ituem oa elementos que vio .e juntar no chamado poder

maritimo brasileiro, onde a part.. principal , a no••a frota
Il'te"rcant. e au. capacidade de operar no trAfego. maritimo em.
beneficio do pai., mall que requer interfac...lIItntos

~?~ellgent.es com o comérclo exterior, os portos, a construção
naval, a reparação naval e a pr6prla formação do pessoal

necessll.r io a operar os nav .lOS, assuntos que, embora nâo

expl~citado! no Art. 178 da Constituição Federal, são a ele

conexos e devem ser entendldoB como ta~s.

Em verdade, as atividadeEi de marlnha mercante e de

construção naval são el5tratégl.cal5 para a defesa nacional e

imprescindiveis ao deaenvolvimento nacl.onali dai porque devem

também estar sob a abrangência de Aplic~çio do art.. 171,

par6qrafo 19r incieo I da Constituição Federal, ou af!ja: "A

leJ. poderA, em relação A empresa brallileira de capital

nac.l.onal, conceder pr'Jte:-ão e j1en~t ic ;.-:09 eapec l<!is temporár,1.os

para desenvolver atlvlcade-s -:')r.s.1.deradas egtratégicas para a

defesa nacional ':lU LTopr~s.::i~di'''''~:''5 ao desenvolvimento do
pais" .
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Aalim, o Brasil tem direito ~ ter, pelo menos, 40\

de pllrtic ipoção n08 fretes! Enquanto nio chegarmos a eBBe

valor, temoa o dever de ~ncentivar nOll80S naV1.OI1 e dar-lhes

poder ..r1ti.a, a conta de fret.. permanec.ra pendendo,

inexorav.l_nte, para o exterior: .staremo. iaport.ando

.erviço. que pod.r~amo. faz.r aqut .e. qualquer t.axaçio

tributAria (aliA., o iínico caao dentre todas .1 importaçõea

bra.il.iraa) ., conae4üentamente, .xportando nO,IIOI .mpr.qos,

enquanto peraanecelll no.aol ••taleirol qua.e ceidsoa, noa.oa

..rlti.c8 d•••~r.gados, • por aI vai.

Mio I Te.a. um dever para com a pr6pria .obrevi v6nc: ia

da naçio, que depende do mar para in.erir-.e no mercado

internacional, que nio pode abrir ;Uo dali oportunidades de ter

••u quinhio 1.gIti~, lIcito e legal, no neq6c:io internacional

d. fr.te., onde • coltWDe aceito pela UNCTAD (United Nationl

Ca.it.e for Tr.de and Devalopment) o crité-rio do .40-.40-20' na

divi.io de carga. ; de freteI, vale dizer, 40' para quem

exporta a carga, 40\ para quem importa a carga, sobrando 20'

para terceir.. bandeira que lIinqram 08 mares atacllndp oã

fretea e a. linha. doa pai.ea que aio parceiroll no comércio
exterior respectivo.

Organizar a Marinha Mercante; dar forma legal a um

corpo de normas e preceitos de intereSBe naciona.1,

privilegiando o BraJ!iil e o nacional, n08 termos da

Constituição, é tarefa primel.ra e urgente para os dias

correntes.

Aspectos especiais =eferentes aos vários tipos de

carga, como carga geral, gra!1e1 liquido e sólido e neogranel

devem, num projeto dessa abrangênéia, ter detalhamento

separado, para e:e evitar. desnecessária:s e arriscadas

interpretações futuras. Desse modo, é neces86rio lSeparar, em

artigos que não interfiram uns com os outros, as
especificidades e di ferénças entre os aspectos peculiares ao

trAfego comerci41 da carga geral e do granel e neagranel.

Outros aperfeiçoament.os também sào requeridos no

texto original, como a jA mencionada inclusão da navegaçio de

cabotagem e interJ.or e de off-shore, sendo a.branqido. estas

por aquela, na. disposições desta. lei, bem como a utilização

da. embarcaç6.s de pesca. HA minúcias IJ. se aperfeiçoar, como,

por ex~mplo, resguardar o uso do pavilhão nacional brasllelro
Apenas aos navios braslleiro!, deixando o. afrlttados fora
dessa pos5.l.bilidade.

A verdade é que depois da nova Constituição de 1988,

o 4ssunto marinha mercante precJ.sa mesmo de regulamentação.

preeminência, como quer a
seu luqar que, agora,

estrangeiroa, que furam o

ConstitUIÇão, para que possam ocupar

est6 sendo ocupado por navios

conceito 40-40-20\ Contra n6s.

Anteriormente, em passado nio muito distante,

exi&tia uma situação de controle parcial do a.tor pelo
interease brasileiro, qu~nto A diVisão d. carga. entre

empre... brasileiras e ali empresa. armadora. estrangeiras
••diada. em pai.es nos.c. parc.iro. co_rciais. l.to, fora

obtido depois de muita luta, que vem de.de o tempo do
Pr.sidente Juscelino JCubiatchek, quando ele lançou a. s.mentes

da construção nava.l no Bra.il e fez aurqir no••a marinha
mercantil: do seu P1ano de Meta».

Apesar da nova. Constituiçio, através do seu Art.

178, ora em. requla.entaçAo por este projeto de lei, haver

enfAtizado claramente II predollÚnancia no. tr'fegos

internacionais dos armadores nacionais dos dois p&isel que

comerciaJ...iz&1Il, 4 situação saiu fora de controle a partir da

promulgação da Con.tituição, pois o a••unto nio estaria
regulamentado ainda .•.

Ela realidade, & aituaçlo agravou-.e de tal forma

que, num bolo de fretes da ordem de US$ 5 bilhões anuais, os

navio. d. reqilStro braai1eíro, construido. e armados no

Brasil, portanto, participam com pouco mais de 9' do

faturamento. Vou repetir o abllurdo para que não haja dúvidasJ

oa navio. bra.ileiro. participaa apena. com pouco ..i. de nove

por cento do. fret.. gerado. no c0a6rcio .xterior do Bra.ill
As perda. econOa!ca. _ divl.a. dai advindas .io ..iarea do

que a rec.ita procl)1ziela pelo princiPAl it.1I ela p"u~..

bra.ileira de exportaçõe•• Nua breve futuro tere.aa u.a conta

anual a PAlJar _ior cio qui o••ncarlJo. ela e11viela .x~lrnal

A iaportlncia d.ate projeto de lei, COIftO jA referi,

, ••trat6gica • ba.ilar, pois o aerviço de fretes tem a

conotação peculiar de inc,i.dir duplamente no balanço de

pagamento. do paIs, ..gnificando lIua influt!'cia na qeraçio ou

nio d••uperAvit ou d6ficit, ou aulftentando o .uper6vit, ae

pud.r.MOa revert.r • aituaçio atual.

Quando tran.portamoa em navio de registro

bra.ileiro, r.aliz~., e. v.rdade, uaa .xportaçio d.·••rviço.

e, .i.ultane...nte, deixaJllO. de despender d61are. .m
i~r~açio e1. ..rviço. que ••riam r.ali.aelo. por navio.

.strangeiros.

Ezportar .erviços aiqnitica, obviamente, qerar

e~r.go•. Ao contrArio, •• deixarwc. d. int.rvir no proce••o,

• e abrirJDD. nio de proteger o. int.r••••• nacionaia de nosso

Quanto l cabotagem e navegação interior, o termo de
comparação seria o volume de cargas naB elltradaa ao longo da

c03ta 11 ao longo das vias navegllveis interiores. t preciso

aumentar o volume das cargal!l da cabotagem e de navegação
interior e e.perar um deaellpenho que reduza o preço final

dali mercadorias que ela tran~porta e se dê folga As nOJSeAa tio

sofridA. estradas. No mar, la via aqu6tica nio precisa de

manutençio, pois nio sofre com ali chuvas nem com o volume do

trll.fego.

O "deemonte atabaihoado doa regi.tro. e e.tat1sticas

controlado. pelo extinto Dt!TA - Departl1JM:nto Nacional de

Tr4naporte Aquavi6rio, conjuqado isto COll a au.ência de lei
requlamentadora do Art. 178 da Constituiçi.o F.deral, cauaa a

.ituação at_ual do .etor d. tran.porte IllArltimo internacional

d. íntere••e bra.il.iro p.':6ximo ao cao., onde o•••trangeiros

118 aproveitam e 116 temos parcela menor doa frete., perdendo

divisall nOI.o. paI.. Na cabotagem e na navegaçio interior,

custo. operaciopai. elevadq. minimizam a contribuiçi:o que o

setor poderia dar ao transporte na.cional.

A dACadancia da participação dos navios d. registro
bra.ileiro na exportaçio do .erviço ou mercadoria invisivel

denominado frete 6 de tal maqnitude que dentro de um ano, le

nada for feito, como j' mencion.i, poderemos estar
provavel..nt. r.duzindo ainda maia e.... e.ca••o. 9' d.

atuaçAo no. div.r.o. tr6feqos a, como conaeqü6ncia, aqravando

dupl_n~. nOllo balanço de P"lJ....n~o•.

Os número. e a. e.t.at1sticaa oficiail referente. ao

de.emPitnho dinAllico da Marinha Mercante bra.ileira perd.ram-••

a partir de 1989, com o desmonte da mAquina administ.rativa

promovido pelo governo Collor. O que temoa • • aituação
ellt.6.tica da frota ~ das con.truçõe., sendo pa•• lvel, a••

problema., u.ar-ae font•• internacionais para .studar o poder

mar1timo brallileiro, pois o. estrangeiro. acompanhara em

detalhe o que ocorre aqui. Ele. nio .io t.oloa de desperdiçare.

lua parte de US$ 4,5 bilhõea de d61are. da conta de fretes, •

que e1evera e.tar .11 llllia e11 US$ la bilh6•• no fi. da d6cad•• t
como uma guerra, corr~&rando aa lições d. Claus.vit.z que

ligall o cOMrcio l guerra • A politica • corroborando ••

postura. de Cro~ll, ao expedir o Navigation Act • forçar a
que as Darcadoria. ingl.... fo.... tranaport.da. por navio.

ingl..... S•. 6 pc.Ilvel v.ncer • ter lucros s.. t.rçar

e.pada., m.lhor para OI" ••trangeiro.; s. perd.ao•

Oportuhielad.a • e~r.qo. n•••• lu~•• pior par. n6•.
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t evidente que •• incentivar-al oa navio. d.
bandeira e registro brasileiro, OI ·navioa nacionai., a frota
de lonqo'curao cr••cari, poder' at' quadruplicar, h.v.ndo~uaa

d...nd. r.pr~d. n. atu.lid.d. d. c.rc. d. 700 000 ton.l.d••
da porta bruto por ano, AO longo doa próxi.ca la ano., ou

••ja, cerca de 20 navio. por ano, para rapo.içAo da frota e
lua expanalo, de aodo • perJútir ua pulo doa atuai. 10\ para

40' d. participaylo no. fr.t••• I.to ••• f.l.r no cr••ciaento

veg.t.tivo decorr.nt. do cr••cí..nto do com6rcio .xt.riorl

Quanto 11 cabotage. • nav.gaylo int.rior, pod.rA ..r

reto....do e.payo d.ntro do qu.dro g.ral d. tran.port.,

viabilizllndo-ae linha. ti! reduzindo-lie o custo final dOI bens

transportadoa e beneficiando-se .!i populaçõe., mais carente. do

nO'80 paia; tudo i.80 gerando encomendaI, emprego., progresso
e bene-f·lcioll aociaia J

o caso é que a construçâo naval retraiu-se com a

decisão do K~nistér~o da Economi~ e Fazenda, na adminiBtraçio

Zélia Cardoeo de .Melo, de reduzl.r la metade como primeiro

passo para e ext1.nçio, o AFRMM - AdlcJ.onal ao Frete pera li!

R~novaçi.o da Marinha Mercante.

Além des.as decisões estapafurdl.as, deam.antelou-se,

at.abalhoadamente, convém repet1.r, todo o arquivo de

acompanhamento do movimento dos fretell, bra.il.iro. ti!

e15trangeiroe, sob a responsabllidade do ext.into ONTA

Departamento Nacional de Transport.e AquaviArio, o qual

aucedera a ext.inta 5TA Secretaria de Transportes

AquaviArioB. Recompor aquelee regi.Btroa t&Jllb6m deve ser

priorit6.rio.

Hoje, nio se .abe exata~nte qUdl1,to de frete 6

gerado em cada trAfego e por cada bandeira, o'que paraliza ou

dificulta, certamente, 011 setores correspondentes do

Ministér.lo dos Transportes. ~ estimativas usadas pelo

Departamento Nacional da Produção do Kinistfrio dos

Transportes são de 10\ para nav.lOS bras.lleiros e de 90' dos

freteB para 011 estrangeiros.

Usando oe números da macroeconomla, jA que o frete,

em reBumo, representa 10\ do movimento do comérci.o exterior, e

voltando a explicitar os valores em jogo, sabemos hoje que o

neg6cio de freteIS, no último ano, andcu por vol ta dos 5

b.llhões de d6lare!!, dos qUd.lE pouco menOB de 10\ ficaram no

Bro!!sil, com navio. de bande ... ra ê reqJ.Btro brasileiros.

Estimativas conservadoras levam este numero para 12 bilhões de

p6lares no final do século; quase uma nova div.lda externa que

esta se montado bem debaixo de nossas barbas.

at' o nIvel do. 80\ de carqa, •••r alcançado d.ntro do prazo

d. la ano., vale diz.r, •• 1977, quando t.r1a.o. o 40 - 40 

20 por c.nto. O. afr.tado. no mercado in~.rnacional iriam

suprir no••• parte •••mbarcaçõe., at' no••a marinha mercante

cr••c.r, .t' que pud6••emo. ter navio. próprio. .m n11mero e

tonelagem. suficiente para a. carqa. que pud...... ..r

prescrita. para a bandeira brasileira. Ira 1m belo sonho •••

Mo .ntanto, tivellOl dificuldad•• co." por .xemplo,

a açio do. "out.ider." e "tramp." lobre· nO'lo trafego, naviol

errant•• , coa tripulaç6e. re.duzid.1 ., praticamente, ••m

encargo. .ociai., regiltrado. •• parai10. fiscais e pegando

carga aqui e ali, oferecendo r.·bat.. a perturbando a

regularidade da. linha•.

E~.a açio de "out.ider." e "traç." a baixo custo'

uaa .ituayio d. "dwoping " . Depoi. d.....g.d•• frota ...rc.nt.

nacional, numa ..nobra de "shar.", co.a no. I.gurol, OI fret••

s••levario para coapen.ar 0- "inv.lt~nto· anterior feito

pelos e.trangei.roa para dominarem o poder maritimo do Brasil.

Isto ocorre .ra tedos os marefi , nio • 56 contra o Bras.l. O

negOcio do. fretes é cartelizado, de modo que eles t.im um
comportamento clclico: os grandes cart6is sem pjtria forçam o

aba.lxamento dos fretes numa linha ou regi.ão at' quebrarem OI

independente. e as marinhas mercante. florescene.s dess••

req.ões; depois disso, eles sobe. os fret•• e ·teremos que

pagar porque não terialRO. navio. para suportar nOlS65 trocas

com o exterior, que jA passam dOI 50 bilhões d. d6lares

anuais. Atual_nt., esta situAÇio ocorre no Atllnt.ico Norte,

onde o capital sem pAtria manobra agora para subir OI fretei.

f •• ta uaa bala ..nobra, que merece todo. OI elogio., I. vilta

pela 6tica do cart.l • do ext.erior, ma. que , nociva ao

Bra.il, I ... d.lxar-.o•••r aplicada aqui. Ho••o cOllproai••o

pri_iro.' coa no••o pal., • nio coa a arquMntaçio dos

naveqant.. errant.. do prirleiro' IlUndo, que no. to... o.
eapregoa, exportadol quando import..ol o frete do exterior.

E.ta. alo razO.. .dicionaia p.r. f.ch.r1IIO. qu.nio
co. .n. proj.to d. r.qul_ntaylo do Art. 178 d.

Con.~ituiyio, que •• tio boa hora, quando t.ntaao. tirar o

pai. do ura.", .foi apr••entado palo ilultr. DeputadQ ..Luiz

Salomio.

Hoj., coa o d••~ro e a nlo r.qul_ntaçio do

••tor, ji a••ilti.cl .. inva.io da. ..ior.1 .mpr••••

tran.nacional1 que, AO arrepio da.. lei, s. inl'Cal.. no 8ral1.1

para proacv.r.. agora o ataque final ao. coapon.nt•• civil do
pod.r urltr.D, de.ta vea da dltntro para fora, tentando

enganar qu_ nlo conhece o teIU. nem , afeito ls magna.

qu•• tõel nacionais que ••tio por detrAs des••• ataques.

No cômputo doIS números referentes ao movimento de

cargas, fretes e navios envolvldos no comércio exterior, é

hAbito uflar-ee o· art.lfic.lo de separar o t.rAfeqo em dois

grupos, a saber: bandeira estrange1.ra e bandeira braSileira,

5ubdl\'~dldc este em na·.· • .:.s ;;.;':~: .. o:;

110. navio. e.trangeiro., o e.paço par. tripulante.

bralil.irol , diminuto, quale z.ro; dai porque o de.eapr.go

.xi.t.nte entre 01 ..rIti-.o. br••ileirol, dai porque no.so.

Centro. d. Inltruçio • Formação de KarltiJlo. CIAGA e CIABA,

operado. pelo Kin.lst6r1.o da Har.lnha, est.arem operando sub

ut1.lizado., com alto custo especif.lco para o pessoal. qu@

conseguem for~r.

de- : 3 para naClor•.a.~,

para as terCE'lraS banc:le .. rdF

f·:.l em :ur..... c .jE- .;'t" .;: .. e S~ (,o;.~~:;t. a reso:uçà.o 2 995

que f~xava ~ue a ;na~cr r~:'"':..f:' .;,.:-. ~:;..:c.:::e nosso comé;r:;:':l

extE'rlCr pertenc~r,;.a at.!: ~a·.·,,;,-S' -~-~::-~.~ ~a_s :.ar:::1C=, em

novembro daquele ano, a Resolução 3 131 estat.u1.U a po1itica de

que 65' das cargas deverJ.am ser transportAda.s pelos naV10!

nacionais das naçõel5 pa.rcei.raB comerculis, ficando o restante

l1.berado para acesso das terceJ.ras bandel.ras. Pela politica

então estabelecida, na pr6pria ResoluCjÃo 3 131, preV1.4-Se o

crescJ.mento gradat.l.vo da participação das bandeiras naC10na.lS,

Ao longo da tramltaçãc na Casa e nesta Comlssio de

Economia, Indústria e Comérclo, o presente projeto de le1.

voltou & s.r debatido pele pr6pr.lo autor com OIS setores

naciona.ll mais ligado. a ••a4S questões e, 4p615 consenso entre

••••s setores, inclua.lve o de empregados, ofereceu-me o

ilustre Deput.ado Lui.z Salomão um conjunto d. ob.ervações,

viaando .perfe.lçoar fleu pr6pr.lo projeto.

R••IlIM!nte, uma boa parte dos reparo. que fiz, quanto

• aspectos t6cni.COII, compreensdo estrat~q.lca da. questões em

jogo • abrangência do projeto, ta.Jtlbtm foram ob.ervados por

el.. Ouvi também proposta. da Federaçio Nacional dos

Trabalhadores em Tran.port.es M.ri t.imes, chegad.. a mim como

contri.buição, muit.a. dela. aproveit.dalS.
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o atendiMento dÔ mercado Interno. fruto da
Imposlçlo das autoridades brasileiras do setor. o
Que nlo ocorreria com os navios de bandeIra
estrangeira. sobre os QuaIs nlo se POderia exercer
Qualquer tlpe de controle eficaz permanente.

Ainda. caDe reQIstrar Que nosso litoral esta
distante das rotas predominantes de comércio
Internaclona'. sendo frequentes perlocos de
escassez de naVios.

Desta forma. ~ mandatorlo possuir o BrasIl
frota proprla de cabotagem com exclusivIdade no
tróif'ego. Que jA gara:>tlu ao longo do tempo o
emprego. viagem a vIagem. de 33 000 marltlmos
brasIleIros. de formaçlo técnIca e salArlol
elevadOS para OI padrões brasIleIros. evItando-se•
'ainda. apreclóivel evaslo de dIvIsas.

.lo /lllISIlIO tllfllDO. a frota proprla construlda no
pais garante centenas de mllnares de emoregos.
dIretos e IndIretos. nas Indústrias de construçlo
e reparaçlo naval, de navlpeças e afIns.

Por outro laco, na de ser reafirmada a
coerêncIa demonstrada Quando da aSSInatura do
Tratado ae Assunçlo (MeRCOSUL) onde os Quatro
palses sIgnatárIos reconnec~ram a prIvacIdade das
respectIvas cabotagens, supotando assim um ponto
até nOje Intransponlvel na l:omun1dade econõmlca
européIa. Qual seja a tenta,lva de
InternacIonalIzar a cabotagem entre os palses
membros daquela comunIdade.

TUTO SuprIma-se a proposta ae _nda revlllonal
no. 1&775-4 (Que pretende suprimIr OS parlgrafos
20. e 30. dO atual artIgo 178. os Quais tratam da
proteçlo As trlpulaçOes e arlllloores orasllelros e
à cabotagem nacIonal), retomando-se o Inteiro teor
do referIdo artIgo 178. las raz6es abaIxO
Ind Icadas para a IIANUT R
especlal..nte das tes citadas. UIIa vez Que o
autor da ~nda consIdera o restante do artIgo
cCllllO bons.

JUS11nCA11VA AS raz6es Que levaram os constItUIntes de 19B8
a aprovar 05 conceItos Inclulos Me..e artIgo 178
da C.nstltulçlo certamente nlo desapareceram
nestes cInco anos palsados. Multo pelo contrArIo.
noje elas 110 IllaIS fortes Que naquela época. pelo
Que torna-se lndlspensAvel a manutençlo do artIgo
como estA. se nlo for POISlvel aprefelçol-lo aInda
na dl~eçlo IndIcada pela _nda No. 14703-9 Que
talllbftl trata do t_.

Os prlnclplos do Art. 178 atentam para a defesa
dOS legltlBDI Interesses nacIonaIs e da lllarlnna
mercante orasllel~•• num MDmento em Que. face ao
desabrIgo er~ Que ela foI deIxada per uma
pseudO-desregulamentaçlo, sua sObrevlv6ncla ,
ameaçaaa per poaerosas poténclas marltlmas
estrangeIras, como os Estados UnIdos, a Noruega, a
Alemanna. a Inglaterra e a Gr~cla. dentre outras.
com a conseQuente ~ePlrcu.slo em nossos comércIos
dOmélt ICOl e exterIor.

Essas meslllas pet6nclas marltlmas chegaram às
suas ~dlçOes atuaIs defendendo suas marlnnas
mercantes, fazendo exatamente aquIlo Que

.oBSfRVACOfS E/OU SUGfSTOES. CQNTACTAR o ItRODASEH - ODS/CPR
PELOS TEL. (0&1) 311-3'130. 311-3109 ou 31''''366Q.

MIo é Geftals InsIstIr e repetir Que a atiVIdade
de IIarlnna Nrcante é. aclllll de tUdo. UIIa
atlvloade IndUstrial de fluKO, ji Que o navio e na
r..,ldade UIIa fAbrIca. COIIl _QuInas. geraçlo de
_rgla. estrutura e pessoal hab111tadO Que prOCluz
a IERCADORU INVISíVEL lIencMlnada fRfT!. .

A Inclústrla de IIarlnna Mercante. contrar1_te
a outras. nlo conta COM nennUlla proteçlo I
excesslo do prevIsto no ArtIgo 178 de nossa
eonst,tulçlo feaeral Que. a'nos ass'•• per~lte
aestlnar-se ls ba~lras estrange1ras até ~ doS
fretes geradOl Por nosso eom6rc10 exter1or.

Estas tOdas cltaaas slo razOes de IODra para.
pele .nanos. a manutençlo ao artIgo 178 na
Constltulçlo. segundO o parecer do PreSIdente da
Comlsslo ae Vlaçlo e·Transportes aa CllIlIra dos
Deput ados., Que es t a subsCreve.,
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Relator

estrada liquIda oue permIte conexões entre Pólos
nacIonaIs Importantes.

AdIcionalmente. cumere regIstrar Que 0$
transportes de caDotagem se desenvolvem ao longo
de maIs de 5 000 QutlOmetros de vIas InterIores e
cerca de 8500 QuIlômetros de litoral. dentro dO
mar terrItorial e zonas contlgua econOmlca
exclusiva do pais. onde se exerce a soDeranla
nacional.

NoSSOS transportes de cabotagem marltlma
totallzaram. no último ano de 1992 (excetuadoS o
petroleo e seus derivadOS). cerca de 14 mllnões de
toneladas. dentr.e Dauxlta. mln~rlo de ferro.
carv~o. fertilizantes. produtos Qulmlcos. sal.
trigo. mllno. etc. gerandO fretes da ordem de 230
mllnõl1s de dolares Que fizeram mover toca essa
I09lst Ica naclona I Que nlo se 06de nem se deve
deixar sob controle externo. É evidente Que a
operaçlo de nossas Indústrias de base e o
escoamento de gtneros de primeira necessidade nlo
POdem ficar a merct de grupos InternacIonais Que
efetuarIam os transportes Quando Ines conviesse e
ao preço Que decldessem Impor. depels de destruir
ou avarIar serIamente a estrutura da cabota~

nacIonal.
É de se destacar tamb~m. dentre as atIvidades

da cooatagem. as atlvldaaes de apelo marltlmo a
exploraçlo e prOduçlo de petroleo. apelo loglstlco
este Que os palses Que zelam per seus Interesses
nacionais no mar. entre eles 05 EUA. nlo abr~ mio
de praticar com embarcações oe bandeira nacional.

A exclusividade da cabotagem para navios
nacionais gera. etII contra-partida. a otlrlgaçlo do
navio de cabOta~ estar presente nas llnnas para

ne... .cdo, ao oferecer neate relatório um

• ubltitutlvo que d. forma final e Atenda ~. vAri.. facetas da
qu••tio ..ier, que , proteger o interesle nacional, aprelento
tinha. ho_nag.na ao ilultre Deputado. Luiz Salomão, que

conlidero co-autor d••te substitutivo adiantê apresentado, o
qual t&ab6. incorpora contribuições do tamb6~ ilu.tre Deputado

r.tter J6nior, lob a forma dê quatro emendas, todas ineegral

ou parcialment.e atendida••

Em resumo, a!~m das emendas Fetter Júnlor, o

substltutivo contempla as contrlDUlções consenSUal! dos

sindlcato. SYNOARMA - Sindicato NaclDnal da Armação Naclonal,

e do SINAVAL - Sindicato Naclonal da Construção e da ReiJ~ração

Naval, bem como da Federação NaC:J.onal dos Trabalhadores em

Transport.es Maritimo., Fluv1.4l8 e Pescadcre!!l, trazJ.das a este

relator pelo Deputado, LUiz. Salomão sendo que, ao longo do

substitutivo, ê. tn4ntidc o. norte, de reerguer-se a MarJ.nha

Mercante Nacional, setor estratégico da economJ.4 naclonal,

atr4vis da requlamentação do artigo 178 da Const.l tUlçào

Federal, nOIl termos da ementa do substitutivo adiante indicada

que, agora, cobre todos o~ a~pectos marltimoa e aqu.vi~rio. do
citado art.i90 178 da Constl.tulção Federal, que esta lei veM

regulamentar.

Estou certO que este voto favor.1vel à aprovação do

projetO de ·lel. nD 3 324 de 1992, nos termos do substitutivo

apresentado: merecar.i a ap.rovação patriótica doa companheiros

d. COIlli.laio de Economia, Indústria e Com6rcio destA C••••

Ha Comi••io de Econollia, Indústria e coJnércio, o

pr•••nte projeto de lei recebeu 4 (quatro) .menda. do ilustre

Deputado r.tter J'línior que apontAvA, també., aspectos coa0 OI
que ji citei na parte anterior de. te voto, leparando questõ••

da carq& geral e do granel, tendo sido Ali propoltas trazidas
pela. __ndas da nll 1~ 2 • . inc:orporadae totaltaentQ, no

-'rito, ao lubltitutivo, por .ncaixa~-se na id'ia geral dele,
• tendo lido a ...nda de n Q 3 aproveitada parcialmente.

f::#s~vs - AOOA.IUS .
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OIlSfRVACOEs ~/OU SlJG!STOEs. CONTACTA" o 'RODA5EN - DOS/C'1It
PELOS TEL•• (0&1) 311-3;30, 311-31OQ ou 311-3110.

axlmlzaaos no caso particular do BrasIl. um
<erdaaelro tontlnente. sendo o mar pr6xlmo a
estrada lIquIda Que per~lte conexOes entre POlos
nacionais ~mPOrtantes.

AdIcIonalmente. cumpre regIstrar Que os
transportes de cabOtagem se desenvolvem ao longo
de maIs de 5 000 QullOmetros ae vIas InterIores e
cerca de B 500 QuI 1Omet ros ae l.ltoral. dentro do
mar terrItorIal e zonas contlgua econOmlca
exclusIva ao paIs. onae se exerce a sOberanIa
nacIonal.

NaSSOS transportes ae cabotagem marltlma
totallzaram, no últImo ano de Ig92 (excetuaaos o
petr61eo e seus derIvados), cerca de 14 .llh08s de
toneladas, dentre bauxIta, minérIo de ferre.
carvlo, fertIlIzantes, prOdutos qulmlcos, sal.
trIgo. mIlhO, etc. gerando fretes da ordem ae 230
mllh08s de d6lares que fIzeram mover tOda essa
loglstlca nacIonal Que nlo se pode nem se aeve
deIxar SOb controle externo. t\: evIdente que a
operaçlo ae nossas IndústrIas de base e o
escoamento de ;lneros ae prImeira necesslaade nlo
podem fIcar a merct de grupos InternacIonais Que
efetuarIam os transportes QuandO lhes convIesse e
ao preço Que decldessem lmoer. aepols ae aestrulr

,ou avariar serl.-ente a estrutura da cabOt~
nacional.e de.se destacar t ..... dentre u atlvHlaáel
da cobatagem. as atlvldaaes de apoIO ..rltlmo a
exploraçlo e prOduçlo de petr6leo. apolO loglatlco
este que os palses que zela. per s_ Interes_
nacionaIs no ..r. entre eles os EUA. nIo ·aIIr_ 11Io
de praticar COM 8111barcaç08s de Dandelra nacIonal.

A exclusIvIdade da cabotagem para navIos
nacionais gera... contra-partida. a ClllI'lgaçlo dO
navio de cabotagelll estar presente nas lInhas para
o atenc'lf_nto do ..rcadO Interno. fruto da
IlIIPOSlçlp das autorIdades llrasl1elras do "toro o

'Que nlo ocorreria CClIIl os ~IOS de IliIndelra
estrangeIra. sobre os QuaiS nIo •• poderl. exercer
Qualquer tIpo de coatrole efIcaz per..nente.

Aln~; cabe regIstrar Que nosso litoral .ta
dIstante daS rotas preaoalnantes OI COM6rclo
InternacIonal. sendo frequentes perlOllOS de
escasse~ de naVIOS.

Desta for... t ..naat6rlo posSuir o BrasIl
frota pr6Prla OI callOtagelll co- excluslvld&Oe no
tráfego. Que já garantiu ao longo do telllllO o
emprego, viagem a vlagetll, de 33'000 ..rI tl_
llrasl1e\ros. de for..clo tienlca e .a"rlos
elevaClOS para OS padroes llrasl1elros. evltanclo-se.
ainda. _recláVel evaslo de alvlsas. .

AO NlIlIO t8lllPO. a frota própria CCll'lIItrulda no
paIs garante centenas de .,lnares OI eapr89Ol.
aI retos e Indiretos. nas IndústrIas de CCll'lIItrUÇlo
e reparaçlo naval. de navlpeças e afins.

Por 'ÓUtro laao. na OI ser r.af1M1i1lla a
coerlnc:fa a.onstrada Quando da assinatura ao
Tratade de Assunçlo (IIERCOSUL) onc. os Quàtro
palses SignatárIos reconhecer.. a prIvacIdade lIaS
respectiva. cabOtagens. supetanao USI. UI! ponto
att hOje lntransponlvel na c:oaunldaae econCIIlca
europtla. Qual seja a tentatIva de
InternacionalIzar a cabotagelll entre os paI...
lleIIlll'os daquela ccalnldade.

• NIo t OIaaIS insIstIr. repetIr que a atlvldaae
de Marlnlla ..rcante t. aCl.. de tuoo. &.a
ativIdade Industrial de flullO. ji Que o navIo e na
realldaae u.. f~brlca. com máquInas. geraçao de
energIa. estrutura e Pessoal haDllltaao QUI prOdUZ
a MERCAOORIA INVISlvEl denomInada FRETE.

A Inaústrla ae MarInha Mercante. contrarIaMente
a outras. nao conta com nennuma proteçao ~

excesslo ao prevIsto no ArtIgo 178 de nossa
Const Itulçlo federal Que, aInda assl~. Der.lte
destInar-se ás oanaelras estrangeIras até 60% aos
fretes geraaos por nosso comércIo exterior.

Estas tOdas cItadas slo razoes ae sObra para.
pelo ~nos, a manutençlo do artIgo 178 na
Constltulçlo, segundO C parecer dO PreSIdente da
Comlsslo de Vlaçlo e TranSpOrtes aa ca..ra aos
DeputaOOs, Que esta subscreve.
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propugnamos. e aInda hOje o fazem, alardeandO um
lIberalIsmo Que nos seus palses nlo. permitIndO
aos estrangeIros.

Por exemplo. a leI aa MarInha Mercante ae 1936,
dOS EstadOS UnIdOS aa A"rlca. em vIgor até hOje.
estabel'lce Que a IIllInutençlo ae uma MarInha
Mercantr capaz de suportar o comtrclo
InternacIonal doS Estados UnIdoS e ae atenaer as
necesslaaaes aa MarInha ae Guerra nas ocasloes ae
emergtncla • uma de suas ,finalIdades (seçoes 101 e
201). AssIm. a leI usa Isso e previ. para atenaer
o'objetlvo aescrlto. a concesslo ae sUbslalos para
a construçlo naval em estelelros nacIonaIs doS
Estados UnIdoS (seclo SOl) e par. operaçlo de
havlos envolvIdoS no trAfego Internacional sob
certas condlçoes (seçao 601). Há. ainda. provIsões
soore reserva de carga SOb certas CondIções (seçao
90l) e relerêncla esoeclal ao fOOd securlty act de
19B5. seçao 1141. letra lal. Que estabelece o
transporte de prOdutos agrlcolas em navIos dos
EstadOS UnIdos. em oetermlnaoas condlçOes.

Recentemente. oor ocaslao da ata fInal Que
tratou da pauta dOS itens a serem acorcados no
encerramento da ROdaca uruguaI dO GATT. apesar oas
pressOes de alguns palses europeus. os Estados
UnIdos da AmerIcana nao aceItaram nem permItIram
cue ,o tema servIço de fretes mar,H Imos
InternacIonaIs constasse da pauta. por COnSIderar

'àue este é um téma estratéglco'e Que' deva 'ser
mant Ido prlvat Ivo de cada paIs,..Que deve tomar as

· adeQuádaS provIdêncIas para proteger sua
respectIva bandeIra.

Cumpre observar. em slntese. Que a atIvidade ae
MarInha Mercante é. acIma de tudO, umaat1vldade
Industrial oe fluxo. já Que o navio é. na
realIdade. uma fábrica com máquInas geraçlo ae
energia, estrutura e pessoal habIlitado Que prOdUZ
a MERCADORIA INVISíVEL DENOMINADA FRETE.

ObjetIvamente, a justIfIcatIva para a
manutençlo do artIgo 178 da Constltulçlo eo
conjunto de argumentos apresentadOs para a
manutençlo dos IncIsos e parágrafos IndIcados.

· i 20. - SERÃO BRASILEIROS OS ARMADORES; OS
· PROPRIETÁRIOS.- OS COMANDANTES E DOIS TERCOS. PELO
· ~NOS .. DOS TRIPUlANTES DE EMSARCACOES NACIONAIS.

Esta exlglncla é adotaaa por várIas patlnclas
marlt Imas em tOdO o mundo. Nos EstadoS' linli:los da
América, em esceclal, a oorlgaçlo ae capItal
nacIonal e maIor Que o estabelecIdo em nossa
leglslaçlo: 60% no BrasIl contra 75% nos EUA.

A Obrlgaçlo aa preaomlnancla de capital
nacIonal e adotada per outros palses por razoes
estratégicas de garantIr de abastecImento e, ate
mesmo, de prestaçlo de seu ComérCio exterior;
vIsto Que se nlo,houvesse esta exlgtncla ocorrerIa
a entrega de nossa sOberanIa IIllIrltlma a potlncla
estrangeIras.

A predOmlnancla ao capital nacIonal nlo Impede
a partlclpaçlo do capital estrangeIro na navegaçlo
orasllelra, desde Que de forma minoritária. ISTO
NÃO t\: DISCRIMINACÃO: trata-se, etll veraade. de

. reciprócldade, se consldera~s'a leglslaçlo
exIstente nas princIpaIs potlnclas marltlmas.
ONDE O CAPITAL ESTRANGEIRO NÃO PODE SER .
MAJORITÁRIO NAS EMPRESAS DE NAVEGACÃO.

Quanto a trlpulaçlo, nlo há razlo plauslvel
para se permitIr uma maIor partlclpaçlo dos
estrangeIros do Que um teço, já tradIcIonal e
pratIcado há longos anos, prlncllpalmente no
momento atual. em Que é multo elevaao o nlvel de
desemprego de marltlmos brasileIros. Essa mesma
llmltaçlo se aplIca também as trlpulaçoes'das
aeronaves brasIleIras. S6 como exemplo, basta
cItar Que a exlg'ncla para as trlPulaç61s nos
EUA e de nacIonaIs natos. o'Que nossa COnstltulÇlo
nem chega a exigir.

i 30. - A NAVEGACÃO DE CÀBOTAGEM E A INTERIOR
SÃO PRIVATIVAS DE EMBARCACOES NACIONAIS. SALVO
CASO DE NECESSIDADE PÚBLICA, SEGUNDO DISPUSER A
lEI.

A exemplo aos d-..ls palses COM tradlçlo
marltlmas. nossa Constltulçlo estabelece
prlvaclaade para o navIo de bandeira brasileira na
cabotagem. e ofaz ae forlllll maIs tenue do Que o
EUA. per eXllllllll o. onde se ex Ige t alllllM Que o
navIo tenha SidO construIdO no paIs. al6M de
conslaerar c~ cabotagem o tráfego entre Porto
RIco. Alasca. Hawill e a parte contInental do pais.

Na navegaçlo atrea. o tráfego aomtstlco taMbéM
e prIvativo das empresas nacIonais e executadO por
aeronaves nacionais. O mes-e ocorre no transporte
t~rrestre, onde nao há empresas estrangeIras
operanao entre cldaaes brasIleIras. n10 se
admitIndo Que tal sltuaçao possa vIr a ocorrer,
por exemalo, entre RIo oe JaneIro e 510 Paulo. ou
entre Porto Alegre e RIo Grande.

AS razOes Que levaram os demais palses e esta
postura sécular na cabOtagem 510 as mesmas Que
dItaram o comportamento de nossos constItuIntes,
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TEXTO Suprima-sI I prOPOstl a••menda r.vlslonll
no. 6038-1 <Que pr.t.no. suprimir os parágrlfos
20. e 30. do ItuIl artigo 178. os QUIIS tr.t.m aa
prot.çlo ás trlpullçOes • armadOr.s brlsllelros •
á c.bOtlgem nlclonll), r.tomanao-s. o Int.lro teor
ao r.ferldO Irtlgo 178. pelas razoes .b.lxo
Inolcld.s plr•• MANUTENÇÃO TOTAL 00 ARTIGO 178,
especlalment. dls p.rt.s cltaoas. uma v.z QU. o
.utor o• ..-nd. consla.r. o r.stant. do artigo
como Dons.

JUSTIFICATIVA As razoes QUI l.vlram os constltulnt.s de 1988
• aprov.r os conceitos Inclusos nesse Irtlgo 178
aa Constltulçlo certamente nlo d.s.p.r.ceram
nestes cinco .nos P.sS.dos. Multo pelo contrário.
hoje elas slo nals fort.s Que niQuela 'poça. pelo
Que torna-se lnolspensável a manutençlo do artigo
como .stá, se nlo for posslvel Ipref.lcoi-lo Ilnol
na olreçlo lnalcaal pela emenoa NO. 14703-11 QUI
talllDM trata do t_.

Os prlnelplos do Art. 178 It.ntam para I def.sl
des legitiMO. lnt.r••••• nacional•• aa marinha
~reant. bra.ll.lrl. num ~nto eM QUI. fo.c. ao
desabrigo .. Que ela foi delxad. por t.-a
pteuoo-ae.regul...ntaçlo.sua SObr.vlvincla i
"açada por poder'o... pot.'1<:1as .rIt 1ma•
•strangelra•• ea-o OI E.tados Unidos. a NOruega••
Al..nna. a Inglat.rrl e a Gr6cla. a.ntre outrl••
COM a con.eauente repercusslo l1li nosSOl CQIII6rclO1
don6.tlcos • exterior.

E••u ...... potinelal .rltll111l cllegarllll ;la
sua. conalçOe. atuall defenaelldo lual marlnhll
~rcante•• faz~ .xlt.mente IQul10 QUI
pr~ •••Inda hOje o faZIlll. al.rdealldo UlI
11berall.-o Que nos ••u.,DI11•• nlo 'permltll1do
lO' estr.ngelrOl.

Por .x.-olo•• L.l da Marlnhl Mercant. de lllaS.
dos Eltados Unidos da A"rlca... vlllOf' It' hOj••
est.~lic. QU. I manutençlo a. uma Marlnh.
Merclnte c.paz o. suport.r'o CQm6rclo
Intern.clonaldos Est.dOS Unidos e de .tenoer .s
nec.sslo.o.s a. Marlnhl oe Guerr. n.s OC.slOes o.
emergtncI. t uma o. su.s flnlllo.oes <seçOes 101 •
201). Assim•• 1:1 usa Isso. pr.vi, p.rl It.no.r
O Obj.tlvo d.scrlto•• concesslo oe subslolos Plr.
I,construçlo nlvll em .st.lelros naclonlls aos
Est.aos Unidos Is.clo SOl) • Plrl oper.çlo de
n.vlos envolvIdos no tr:lf.ego Int.rnlclon.l SOb
c.rtls condlçOes (11Ç10 601). Há••Ind•• prOVllOe.
SObr. re••rva, d. clrga .Ob c.rtas conalçOes <slÇlo
901) • r.f.rincI••speclll .0 fODá securlty ICt di
1118!i. slÇlo "41. letra <.>. Que estabelec. o
tr.n.port. d. produtos Igrlcolas em n.vlos do.
E.tados Unidos. em det.rmlnldlS condlçOls.

Rec.ntement•• por Dcalllo d. ata final Que
tratou di pauta aos Iten•• serem .cord.dOS no
.nc.rrl..nto da Rodada Urugu.1 dO GATT, ap.sar dai
pr.ssOls de alguns pals.s .uropeus. os'Estldo.
Unidos da A..rlcanl nlo aC.lt.r.m n.. perMitir..
QUI o t_ serviço di fr.t.s IIIIrltlll1O.
lnternlclonal. const•••• di pauta. por consld.rar
Qu.est.' UlI t_ .strat'glco. QUI d.VI ser
IIIIntlao prlv.tlvo d. c.da paIs. QUI d.v. talar a.
•d.Quadl. provld6ncla. para prot.ger.ua
r.spectlva bandeira. ,

CUMPr. Obl.rvar. em slnt•••• QUI a atlvldad. a.
Marlnhl Mercant••• acl. da tudo! lItIII I,tlvlaaae-
lndu.trlal de fluxo. ji QUI o naV10 •• na ' •
r.alld1de. UIIlI Ubrlca COM "Quinas ger.çlo a.
• n.rgla•••Jrutura • pesSOll hlbl1 It.do QUI produz
a MERCADORIA INVISfvEL DENOMINADA FRETE.

Obj.tlvament•• a ju.tlflcatlva para a
Menutençlo ao artigo 1711 da con.tltulç1o • o
conjunto de ar~tOl apresentldos para I

·...nut.nçIo des Incisos e par;lgr.fOl IndicadOS.
i 20. - SERÃO llRASILEIROS OS ARIllAOORES. OS

PIIOI'RIETARIOS. OS COMANDANTES E OOIS TERÇOS. PELO
MENOS. DOS TRIPULANTES DE EI&'RCAçOeS NACIOHAIS.

E.tl exlg6nell • adotlda por viril. pot6ncll.
.rltl todo ., IIUnao. Nos e.tldes Unidos di
.....rica pectll. a Obrtgaçlo d. capital
nactonal ••tar. QUI o utabelecldo .. nos.a
legl.'açlo: SOl' no Ira.ll contra 79 nos EU".

A OPrtgaçlo di prlClOllllnlnela di capltll
nlclonal • adotada por outros pa, ••• por rlZOes
estrattgteu di garantIr di aba.teclMento •• Ite
_.-o. de. prestaçlo de IIU COlIl6rclo .xt.rlor.
vl.to QUI'" nIonouv•••••Ita .xlgtncla ocorr.ria
a entrega di nos.. IODIranta marltl.. I patincia
estrlngeiru.

A prlClOlllln1neta ao capltll nacional nlo IIIlPICIe
a pa~tlclpaçlo ao capital utrlngelro na navegaçlo
brull.tra. de.de QUI di forma IlllnorlUrll. ISTO
NÃO.! DlSCRIMINAÇlO: trlta-••• em v.rdlde. de
reciprocIdade... con.lderl_ I legl.laçlo
.x1.tent. nu principal. potinel.. marlt1....
ONDE O CA'ITAL UTRANGElRO NlO PODE SER
IIAJOlUTAIlIO NAS ElI'IlUAS DE NAVEGAçlO.

Quanto a trlpUlaçlo. nIo '" razlo p'au.tv.'
para •• perattlr UlII .tar parttclpaçlo dOS
••tra"",1rOl ao QUI UlI teço. ji tradicional e
prlt tClClO h:l longos anos. prtne11palment. no
~o atual. li! QUI • IIUttO .'evadO o ntv.' di
dllIIIPI'lOO de _riti_ orl.tI.troe. E... _
lia1taçlo .. aplica t.... u tripUlaçOls ClU
..ronavu lIra.tI.tru. 5b ea-o .x.-olo. PUta
citar QUI a .lltg6nl:1a para u trlpUlaçOea nos
I!U" • de nactonai. natoe. o QUI nos.. CClnIUtu1ç1o
nM chega a .lltg1r.

i 30. - .. NAVEGAçlO DE ÇAIOTAGEM E A INTI!1l10ll
SlO 'Rlv..nvAS DE EleAllCAçOU IlACIOHAIS. SALVO
CASO DE. NECI!SSIDADE POILICA. SEGUNDO Dll'USlIl A
UI.

A UIIIJ)IO doe óllU1' pat'_ COM trlCltçlo

DIQT()RIA LEGISLATIVA

ASSESSORIA LEGISLATIVA

011.... Deputado A1~ .rfana.
TifO 'S ftIIIIUIO. llIPOIJIAÇAOU.uno. orr.n.port. oqvoyllrl0. infomar .... ..1_ __o ...
loi. o ro.onoo da Mrcado __t'ria da callot.av- _ • k ..U

faz, .obrotudo _ relaçlo aoa Eetldo. lInl40. ela AMrlco e ,u
do IlEaCOSOL

__, Ior910 'orto da Lu.

DUA. 3 elo _rço ele 1"5

1. A ....Uo

Tranacrev.-.. a que.t.lo colocada pelo J.l cl'.
parla..ntar: -ll'\for-ar que- p.~••• adot••, por 1.1, • "."n ..
..rcado •• u.t.6r.i.a de c.bOt_te_ -co-=» o' Ir•• 'i! -fa., \'oIJretMllo ..
relaçÃO aOI Eltae:t0,1 Unido. da AMrice • pa1••• ,do ItIRCOSUL" •.

2. ".polt.a

Or... , a qu••tolo no, r_t.., U.•inar8ent., l lc16.ia .,.ral
do transporte ..rito!." co-a u. todo e ~ cabot.ate., .. pa~tlcldal'.

A cabotag•• naC1ónal', COWlO regr. g.ral de. pai••• , ,
privativa do. nacionai. de cada naçAo. E.ta • u.. id61a a,.tJ.,& qUo.
encontra, no. te.poI atuall, boa r.f.r.nci./co~~açlo COll o•
outro. medail terreltre e .'reo.

til geral, OI .ervi.ço. d. ônlbul, ou e t.ran.port•• entre
cidad•• d. Ulft IMIJI'O pail .io f.itol por .apre••• /pe••oa. naeionai.
ou, pelo meno., domicili.da. no pai.•. No tr,u••port••'reo ó _ ••
.e aplica. Nu. ca.o ou noutro, COJftO • refereneia • o território,
fica si.mples criar"',. o co.tume • o COltI.U". virar l.i, elerita ou
nio, pai. vem aí. eMbutido U!Il certo tom de loberania • d•••guZ'ança
nac.1on.l, UIU. v.a que ai movimentaçõ.. •• fa.e. dent.ro da

terr i t6rio.

No caso da cabotagem, ela se processa, tarntlém, nas'- .igua.

territor1.a.1s onde estão, sem exceção alguma, 05 portos de chegada
e saida da vlaçem. Portanto, :5er.1a razoável que o entend1.mento

fosse o mesmo que para os servlço5 cidade"'cidade das rodovia.

inter1.ores ou para os voes aeroporto-a~eroporto dentro do

territõr.1o.

1101 E.tadol Unidos

No. tstado. Un1.dos da Amér1.ca, as empre.as dedicada. ~

peSCA, ~sporte e recreio (lncluido ai um dos tipo. de cabotaqe••
navegação interior)' devem ser empr•••• nort.e-amaricanas. apen••
podendo caber a cidadias estranqeirol participaçio minorltaria. JA

nas e.presas norte"'americanas que sa dedicam tanto ao longo cura0

quanto à cabotagem - não havendo ai, portanto, diferença da
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ent.endi_nt.o quanto ao controle decisório .. exige-se que 75\ do

capital pert.ençaa l cidadãos nacionais nocte-a.ricanoa#. A.

cabot.ag••, após o Jane. Act, entendida COJnQ o transporte marit1110

• interior (Grande. Laqoa) entra .a unidad•• da federaçio (inclui
•• 'trav•••ia. ocei.nicaa para as KarJ.&n•• , o Havai, o Ala.ea e

Porto Rico) • privac.,i,v& d. navio. nort.e-a.ricanoa e que tenh••
aJ.do construidos no. Estados Unido. da AMrlca·l·

Ou seja, • em sint•••, quanto ao.. ' Estado. Unidos, a
c'botag.... prl'Y.tJ.... doa Dorte-_rlcanoa.

rel'lpaldo dentro do C6dlgo de Conduta da. Conferenci.,a. de frete

recomendado pela UNCTAD, na formulaçào 40-40-20\.

A leitura da êmenda, .ainda, mostra que abandonar-se-ia a
quest.ão dos granel.s loscllacâo grande nos mercados lnt.ernaClcna1.S
de carga granel e de navios granel&.ros para dfretamento), da

pesca (cons1.derada cabotagem em mUltOS palses I e do pessoal
maririrn"'l .... ,. ~" .... ,I:Ol .. .;....... :o.rlmltindoMse que os nav1.OS

,.,.. _... :1tr:=lle, com as

.0. pai... cio Mercosul

No. pai... _NJros do Mercosul, a calj)ot.Agenl de cada qua,l

taJlb4•• privativa dOI nacionais do pai••

!. vardad., s.rA elucidativo conhecer-I. coJaO vão ai

nagociaçt... no. t .....5ritimo. dentro dOI foro. do Mereo.ul.

mobillzad:.s -:!" melO d V~d'.;en5, para ,.3:'~n·.Jer .i ... ':.t.d·.:·;es je g ...et'ra ,)U

confl.:to, ,;omo 'J'::"rreu ~:lrn '11.'.1..1:'.5 -;1 ...• .. :;5 :t.::;.:l::.t.: 1 G..H?t'r3 .10

Golfo, êm t.Lns ':1a 1l1tl.:rIa :eC.:i:Ja.: d.O~nd~ s ,~dll~"';S ;~ F:k:;.:'l'E

entrar03m no Golfo; os afret.aaos arr'õ!pJ.dram ';3rr~:ra ~m face jl)s

rlSCOS e das ditas t.axas l.e .seguro '~lJl? t.~r"dm q;J~ t::dgar, ç-ara lrem

buscar o petróleo necessár.1.o ;drantlr oiOds:.eo:: J.rn2l1to
bras i1eiro.

Da Z-nda:

terrestre;

Da Constlt1.:.içio:

a ordenaçào dos transportes aéreo, mar~tlmo e

cuida o

ine.rior

caso de

para Sê ,:cnsolldar bem as l1'll'ianças

transcrevl?r ';.l atual Art. 178 ~ () t~xt.o

.. Art. 2- Enquanto nio .e editar • lei ele que

~rj9rafo 6nico do art. 118, a nave9aç~1 de cabotag:•• e a

peraanec:erio privativas de ellbarcaç6es,naci.ona1.a, .alvo

neces.idad. pública.-

Como fecho,

pretend~das, passamos d

proposto pela emenda:

C. Comparação

S 10 A ordenação do transporte int.ernacional cumprl.r.l

cs acordos firmados pela Unlã-o, atendIdo o prlnc~p~o da

rec iproc idade.

S 20 Serão brasile~ros cs armadores, os propr1.etárloS,

015, comandantes e dol.! terços, pela menos, do!! tr~pulantes rias

embarcaçóeF nacionals.

S JQ A navegação de cabot.agem e a interl.or são

privativas d. embarcações naciona,;.!:, salvo caso de neces51dade

publica, segundo dispuser a lei

Art. 178. A lel. d1.spora sobre:

II - a predominancla dos a.rmadores naClonalS ta naV1CS ae

bandeira e regu.tros brdsllt!i.ros ~ do pa~s exportador ou

importador;

III - o transporte de granéis:

IV - a utilização das embarcações de pesca;

Ar!.. 178 ~ A lei disporá sobre a ordenação dos

transpore•• a.reo, maritimo e terrestre, devendo a ordenaçào do

tranlPorte internaci"onal observar os acordos firmados pela União,

atendido o principio da reciprocidade .
.'

Parbqrafo único. A lei d1.sciplinarj a navegAção de

cabotag•• e de inter1.or.

AlêM disso, a propost.a de emenda reconhece UI'A& certa

incerteza no seu par.6grafo ú~ico proposto, ao aduzir, num Art.. 2

qU!:

Na úl ti.a Runiio, em novembro de 1994, que se esperava

j.6 fo••• para foraalizar a. pot5ições dos paisea-lMul\bros de plena

reserva de cargA dentre do Mercosul para os pai... mellbras do

Merco.ul, a delegação argentina, aparentemente sobre pre••io da

UIA (União das Indústria. Argent.lnaS) suger1.u nAce••idade d.. mais

conversações e apontou para posições de abrir para estrangeiros

~xtra-Mercosul, como aa potênclas faaritlmas do comérclo

internac1.onal, o trafego no "grande pais Mercosul", at' um limit.e

.de 80' para estrangeiros. Co*, usultr1.os do tranllporte maritimo, os

membros da UIA, como da CNI no Brasil,. supáem que a cheqada de

muitolS estrangeiros faria o frete baixar, o que nào ocorrerA,

todavia, a menos por prâticas de dumplng" ou uso marg1.nal do

retorno vazio, pata o custo maior no segmento aquavi4rio do

transporte são o. custos portuário., tio caros na Argentina, por

exeaplo, como o. cu.tos~ no 8r••1.1. Assim, a parte do frete ma1.S

cara acaba sendo a da IaOvimentAçio portuAria, ao invés do trecho

quando a carga s~ deslOCA no mar. Hoje estio aptas a operar em

todo! oa trAfegos do transporte ruritimo 57 empre.as brasileiras.

COM A interrupçio da. negociações, ficam prevalecendo oa acordos

bilaterais dentro do áll\bito do Mercosul .. As poténCliJS mar! cimas

estio for. d.ste Jlercado, por enquanto ....

Quant:o ... cabotaqe., ea nttnhuJll WIO_nto niogu.. no

Mercosul, at. bea pouco teço, pensou •• considerar a

po••ibl1ida•• da. cabotagens nacional. deixar•• d•••r pri.ati•••
d. c.lIla .ação.

At6 o p~e.ent• .c_nto, no Mercosul nio houve a.sinatura
de qualquer acordo lobre naveqaç:io e transporte mariei.,. AI

traeativ•• entre o. p.i... e.tav.., recente_nte, s. enc••inhando

- para a po.içAo d••er exclusivo do. pai•••--.bros .... liv:r. para

ele., o transporta ..ritiJaO ·.ntr.·o. pa~les-meabro•. AsliM, naVlO.
bra.ileiro. ~ri•• operar na. linha. Br••il-Argentina, lir••il~

Uruguai, B~a.il-P.r.9uai, o qu•• 6bvio, ., taab6a, na. linh••

Argentina-Uruguai, Argentina-Paraguai e Uruguai-Par.qual. Idtntico

racioclnio aplicar-se-i", evidente.nee, • todo. OI d."11 pai•••

_libra.. Seria callO ae toda a .r•• da Marcolul fo••• ua pai••0 e
OI naviol do. pai.e.-_lIbros entendido. co.. navio. de bandeira

nacional e. cada pai. no co_rcio ine.ruelonal d.nero do
MereOlul. Alat., .star-Ie-ia mantendo a id'ia da privacidade da

caboeaqa. dantro do novo MP.S.." Marcosul. No eneant.o, ••

respectivas cabotagens nacionais nos tTAfegos Brasil-Bra.il.

Argentina-Argent.ina, Uruguai-Uruguai, Paraguai-Paraquai,
permaneceria", privativas de cada Estada-Nação.

3. Aspecto. adicionaIs

Respondl.da• .la quest.ões, objet.o dest.a consulta, devo,

~odavia, informar tam.b8m que a emenda sobre o Art. 178 ora em

trarftltaçao na Casa é mu~to ma1.S abrangente, dentro do transporte

maritimo, do que a fa.lada ".bertura da cabotaqea", uma espéc1.e de

"abre-alas" na m1.dia para tratar um tema que a mui.tos não ~

fami.l~i1r. A emenda pretende, t.ambém, retlrar a predom1.nància dos

armadores nac 10na1s, dos paJ.:;e!; parceJ.ro,; do comere 10 que gera o

it:E.'tt:> :105 t.ráfegc.!'i lnt.erndC.lOniUS, uma s~tuaçâo que encontr.a

&a siate•• , portaato, a propoata ...1.. retlrar da
coalt.ltaiçio oa laei.o. 11, III e IV • par.t.,rafos 21 • 3-, ._.0
s•• cabot.g_ ... ,••p6cle de .1.poliçio traDlit.6ria l aacy_ da

COra. '..t.lçio, ao corpo da p",.ri& ._a••.

Co-=> coaple~nto, e para' conhecer-se COIlO o t ... ve.

sendo entAndido por noslo. anc••trai., podeftllO. ob••rvar que n.
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ditames da Justiça Social, observados o princípio

soberania nacional.

da ao ãireJ.to público francês, p01-S professores alemães se cJ.n 

gem a proclAmar que o poder soberano per1:ence AO Estado t en -

Senhor Presidente, Senhoras e senhoras

Miranda ,"Na construção dos Estados federais, entrou por

muito a noção de soberania." Evidentemente, não se pode

ria conceituar, com exatidão, o Estado Federal, sem uma

qU&n~o na Inglaterra conc.de:n-:'lo ao Parlamento, e na. Arnérl -

~:ac:ional de 1789, consolidancio o pr~ncíp10 da soberania da na 

~ tinha por objetivo. na realidade, retomar ao reu seu ant.:.

go poder absoluto, para atenui-lo e restr~ngi:-lo, !'>ubordinan

do-o ã COnStituição. Realmente. 05 entendidos e:<pos~tores

A A••embléiaca e na Su1çÁ ao povo. (Carré de Malberg ~ .
deDeputados, na SUA 1~~guagem precisa, ensina pontes

compreensão ,mesmo superficial, do significado de sobera

nia.

clássicos c:olocam Rousseau corno representante máx~~o da teor:.a

"s dificuldad.s se apresentariam., II
popular, outros o er1gem como o postulador pr~nc:~pal

soberan~a .'14cional

da

com mais ênfase, quando se analisasse a natureza 2urídica

do Est~do federal, ~nvolvendo ~laumas teorias :~ndamentais

sobre esse sistema o conceito de soberanla impor:a, n~

conSt1.tuclona.l os elementgs que se afi3'uram lim1tadorf!!! do je

senvolv~mento econõm1co e re5t.r~tlvo5 ª.!! alte~ações da PO;itl.sA..

cessariamente, numa tipoloqia especial que imprlme os tra 
~.",>... .(Jt~"'''''J

ços ~~~ de sua Indole . Assim é que se costuma di-

zer da soberania que ela é UNA, INOIVISIvEL, IMPRESCRITIVEL

t:!st..:l "':.J.sa :'rooostas de ::rtendas .i :onstltulÇão .Jue cl~

ra-ente .J.fronta 05 dir~ltos da cldacianla brasilelra ~

incide sobre seu território ê um poder exciusivo, que não ag

mite nem concorrência nem fracionamento. A soberania ê INDIV!

S!VEL quase pela mesma razão: todo. os elementos componen 

tes da soberania congregam-se em torno da pessoa de seu ti

tular, nia comportando neni1uma dispersão desa8s integrant~5

A soberania é IMPRESCRITIVEL porque não há uma estipulação pa

ra a.. sua permanência. A soberania ê INALIENAVEL porque I

seu titular não poderá, em nenhuma I·ipót~se,· cedê-ela ou /

Dlan'l:f~ do acima exposto, voto prel.i.-

fere fron1:almente 3.0 pn.ncíplo da soberanlil naclonal

de

de autorl.a ão Pre-

sJ.óente da República.

E:nenda à CcnstituJ.ção n9' O?"" 195

r.l1.narmente pela lnadmi5s~bilidade desta Propost.a

NO caso da repre.entat~v1da3e, ~ que se veri

(Carta Política da França de 1791, art. 19 ,

soberania é UNA porque o poder do Estado que

E IllALIENAVEL

t. IrI) • A

transferi-la-------
fica nio i _ a11enaqio 4a lobel:an.i.a, mal UII& simple. del!

q&çÃo de competência

De acordo eom o pensamento de RoU••••u,

"Ou Contract SOCial'- (uu, tOlllO IrI. p. 397" }. &. sober.anu

se eri:.qe na _CIIa da. diversa. frações de iôner&nia, que eon!.

tituem o apanâqio de cada incUviduó isoladamente. Suponhamos

que o Eltaào Àj.· composto de 10.000 Ci.dadiol; cada. membro

do Estado nio, por .ua parte, .enÃo a décima l'Ilili.1ma parte aa

autori.dade soberana" " :'.11 t;eori.a denominada soberania ~rac~o

:1.da, ou popular , i ::Qn.equinc1a da participação de c;t,da c=.

daddão na e.colha doa C1OVernant.. _ a democraci.a .e 'bueia

:to :-t"'J.:lC'írao lo "."otO unlvcrsI11 " ~ ;'Jst",mentc por esse :not,:,"/c

1ue -'5 !.:;urcueses 13 Assernblt;l,.3 ..!e· : ió9-1 891. JulgandO l.nc:c!!,

"lenlente essa teoria. decldiram .strUtur3 a doutrl.na da sot.~

ran1a nacional

Quando foi elaborada a pr3.meira. Cons

tituJ.ção frances., de 1791, produto eVldentemente direto des 

sa GrAnde Re:voluçio, determin.va seu art. 19, tItulo III ;

"~ SOBERANIA PERTENCE: A ~Açlo"" Para que se po.sa, com certa

prec1.sào, oxtrair a verdadei.r. essincl.& do p"'~~SOBE~

NU ~ACIONAL, ~az-se mister i nec!"siri.o erecompor as, c~r 

cunstinci... históricas na. quais el.~••sboçou, em 1789, na

~••inblii. N&cional. ! 1!cito, a1nd&, r ••••ltar, ••quindo a

lição de Curti de Malberg-, que !.!:!._!:~ncít=>~o i peculiar / /

VOTO EM SEPARA~ PELA INADMIS§.lBlLlDADE DA PEC N" 719S:
~.. • .... 1611••A~I,I ~.'O'411.~Atn , "'''rll~tI.

~OII.'.'"

A proposta de emenda constitucional em epigrafe que suprime da Lei Maior as
disposições que estabelecem: i a predominância dos annadores nacionais e
navios de bandeira e registro brasileiros e do pais exportador ou importador,
ii que serio brasileiros os annadores, os proprietários, os comandantes e dois
terços, pelo menos, dos tripulantes de embarcações nacionais e, üi que a
navegaçAo de cabotagem e a interior são privativas de embarcações nacionais,
salvo caso de necessidade pública, segúndo dispuser a lei, têm intensa
repercussão em toda ordem econõmica nacional, violando de fonna clara e
insofismável os principios gerais que norteiam a atividade econõmica (Art. 170
da Cf), em especial, o inciso I, principio da soberania nacional e o inciso IV,
principio da livre concorrência.

A aprovação dessa Proposta de Emenda Constitucional significará enonne
desemprego no setor naval, além de grandes prejuízos ás empresas que operam
no setor e à economia naciQllal como wn todo. Jsto porque fatalmente os
grandes eartéis dos Mega Camers dominarão todo O tráfego de transporte de
cargas, retirando. do Estado nacional brasileiro a capacidade e a autonomia de
dispor de instrumentos que viabilizem wna politica para o setor de Marinha
Mercante autônoma e soberana como o fazem os Estados Unidos, Japio e outras
nações desenvolvidas que adotam para o setor uma rigorosa regulamentaçio
protecionista.

A titwl0 de exemplificação, citamos o art. 883 do Jone's Act, dos Estados Unidos
da América, o país mais liberal do mundo. Diz o citado artigo, textualmente, que
nenhuma mercadoria, incluindo aquelas pertencentes ao Governo dos Estados
Unidos ou de um Estado, poderá ser transportada por água, ou por terra e água,
sob pena de aplicação de multa ou de arresto da mercadoria entre portos dos
Estados Unidos, incluindo Distritos. Territórios e sllas possessões, abrangidos
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CoD.1:1~ui.çio .sa 112. nada havia sobre a propriedade ..ritiMa. NO
entant.o, da.da o C6di90 COMrcial de 1850, ainda no Iç6rio, t.lIa.

no. Artigo. 457 • 45S que lo..nte pod•• gozar de p~.rro9.tiv•• a
favora. concedido. • allbarcaç6a. br••ileir.. ai que

o verdade;ra_nta per1;ancer••••adito. do Iapério~ ..... que alCJ~

••trangeiro nela. po••u. parte ou int.r...... . TAIIpOuco podea
po••uLr _rcaçio br..HeLra cLdadio. dane pala dOllLcLUado...
pai. ..trangeiro, ....lvo •• nala for co~rt. alquaa cal.
ca-ercial bra.ileira ••tabelecida no ll1p6r10". AI'_ di.IO,

.1Iba"açio bra.H.Lra que p.... por alq.... ti~ülo a dOOllnLo d.
••trangeiro, no todo ou •• part., wnio podarA navegar co. .

natureza de propriedade brasileira ...

Ao eoal1:1t.1I1çio da 11'1 declara, de WlOdo direto, no

parAgrafo único do artigo 13 que ... naveg..çio de cabotag•• ser'

f.ita por navio. nacionai.".

A COn.t.lt.ulc;io d. 1'3& traz, no artigo 132 que "oa
propriet'rio., ilrJUdor.. • cOllAndent.. de navios n.clonei., be.

co.o tripulante. na proporçio d. doi. terço., pelo _no., deve•
••r brasileirol nato., res.rvando-.. a .st.. a praticagem da.

barra., porto. , ri.o. e 1a901. ~ A abrangencia d••te principio

tornava privativa de bralJ.l.irol a arJUcrio e propriedade de

qualquer tipo de tranlporte marítiao ou navegacrio, inclulive a
interlor. EIII 1934 foi fundado o Tribunal Marítimo, o 6rgio
adllini.trativo que registra a propriedade III&ríti...

;

Coriol"", SaI... l!Ilio Baco; • MolbeuI ScImi.., po'alldmiftibilidado, com IUbIIlilUlivo, da
Pr~ de, Emenda à COllIÜtuiçlo ri' 07195, _ lenDo. do porocer nfOl1llllado do

R.I..... o. DopuIado. <lenonl'lrol • Prieco Vi_..,~com retIlriçlltl, o volo

do Rolallir.
Eltivenm proIOIIIn o Seoborn Dopladoa:

Roberto MepJbIe•• Proaidede. 1'1..... nu.te • 2íllai! Cobra •
Vioe.Pro.idomo., AIll6nio Geraldo. Benedito de Lira, CIáldio C~ado. Jair Si"",ln, Ney

Lop.... P... Landim, Rolki&UOl Palma, ViCOllle Cucioae. Vilmlr Rocha, Átila LiDa, Ciro

NO!POin, AIobio NaMaFtonin, Arytc.a,~..An6jo. 0i1vla Jmro.m.ào c.Ila
1ÁIII8, Jo.61.11iz Clorat,Laiz c.IMs-,1'I1IIIlrDume. MicbelT_. AIaIiao ASlaao.
DmiJo de CMIrD. Jart- l,imI, 1U8i' de 0IiYein, VicoaIe AmIda, A&-- de Bmoa
Pílbo. AdyIlIOll Ma4la, a.-IWM, JInIWD Abi·AdNl. Prieco V;'" JUlio Bicudo. J0e6
OoDoíao, Míltoo MMdot, Paalo DeIplo. MIfCllIÚ pormo, T.w- AIbucprquo,
Coliolmo Sa1n, l!lIi.o !*ci, lhIbouo l!dImidl, 1'nDciICO Ro<kipI, Ro1ald LaYipo.

AlODDdro c.dcMo. N"J1IoD 0ib0aII,Z;S~' Jairo e-iro.

-~~ ._.
A Coaatltulqio de 1'31 diz, no artigo 16, que a

navegaçio de cabOtage. s6 é perau.tida, quanto a mercadorl.as, ao.
naviol n_clonai.. No a.rtigo 149, veln que "01 proprietArlos,

armadores e co.andante. de naVl0a n4Cl0nals, bem como 011

tripulantes, na proporção de dois terços, devel7l ser bras1.1eiros

natos, reservando-se a eltez a prat1cagerJI das barras, portos, r10.

e lagos.

PRoPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçAO N" 7195

StESTlTVIIVO ADOIADO • ÇÇJR

Altere o Wl 178 da Conttiluição Federal

6. O fu'turo

Quant.o ao que dirá nos.. atual Coaat.i'tulc;ão d. 198.

depois da traft\ltação da Emenda sobre o Art. 178, s6 o Plenário,

::ocz,l!ranalnt'nte, poderá saber.

A Const.ituiçÃo d. 1967 diz, no artigo 173, que "a

navegação de cabotagem para o t.ransport.e d. merca.doria. é

privatJ.va do. naVlOlS nacionais, salvo caso de necessi.dade pública"

O parágrafo lQ acrescent.a que os proprJ.etArios, armadores e

comanóant.eg de nAV1.0S naCl.OnillS, aSS1.m como dois terço6, pelo

menos, de seus tripulantes, serão brasileiros natos .... S:r~.~de.~,~
~el~e

(', \ .
(>o(. r· v
Deputado AlMINO AFFONSO

Relator

Art. 'J!' • IncIu8-se no Ato dai DispOSiçõel Conttilllcionllil Iransit6riel
o seguinte arligo, onde couber:

•Art. • Enquanto não se editar a lei de que cuida o per6grafo (rico
do ert. 178, a navegaçiio de cabotagam e a interior permllllecerio privatival de
embarcações nacionais, laNo CIlSO de necessidade públiea •

Art. :1' • Esta Emenda Constitucional entra em vigor na deta de sua
publicaçiio.

o CONGRESSO NACIONAl.. clea'ete:

Art. 1°· É canferida l10Ya redlição eo 1lI1. 178 de Conttiluiçio:
·Art. 178. A lei ciIpor6 sobre a orderieção doe trlllllpOl'tel llI6reo,

marltimo e terrestre, devendo " ordenaçio do trlllllpOl'te interneeionlll cbHrVar os
IlCOI'dos firmadol pela lkliio. etendidoo principio da reciprcx:idade.

. Par6grafo (rico. A lei chciplinar6 a nave~ de oeboIegem • de
interior."

de março de 1995Sra.ilia. concluído em

A Const.1tuição de 1946 d1Z. no arttgo 155 '1ue 'a

navegaçâQ ,je ,:abotagem para t.ranspor't.e de merc:adortas é

prJ. ...at:J.va d:Js r.av.LOS naC10nal.S, salvo caso de neces6.Ldade pub11ca.

O pará~rafo unl.CO dest.e mesmo élrtJ.go dlZ que os proprJ.et.arJ.os,

armadores e comandan't.es de naV1.0S nacJ.onal.s, bem como d01S terços,

pelas menos, de seus trlpulanr.es, devem ser brasJ.lei.ros." ? art,J.go

83 da LeL 2180. de 5/2/54, t.rata também ào tema, ao dizer que 'o

reg1.st.ro de proprledade de nav1.O será deferido, exclusi.vamente á:

(a) bras1.lel.ro nat.o; (b) I) socJ.edade constituida. da acordo com a

lei bras1.le1.ra, com sede no Brasil, e CODl 60\ do seu capital

pertencentes a braslleiros nat.os.

:/1
. ,J
~ ..-' I .. VOTO EM SEPARADO O. oS8. ui..... ,. Iõ','&60"

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem I

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os

PRELIMINARMENTE. na conformidade do §19,

do art. 202 do Regimento Interno voto pela inadmissibilidade,

em virtude de infração ao §49, do art. 60 da Constituição F~

deral. In-~, a proposta do Presidente da República corr

traria prLncípio fundamental da LeL Maior - inc. I. do art.

nainc. l, do art. 170 • A Ordem Econômica, fundadaclc19

'Í \

tk· ~I"-Y
Sergio Peno da Lu.

Assessor Leqislativo

:m: - PARECER DA COMISSÃO

A Comi...., de COlIlIlilUiçlo o JUlliça e de Rodaçlo. l!III ,.uoilo

ordimri. realizada boje. opinou, oOlllnl OI volOl dot DepIúdOl CJiI'.... ~ire, Jorlu

LiDllI, Adyl""" Meu.. Jo.~ Oenolno, H~lio Bicudo, Milton Monde•• PouIo Dtlgado,
Aleuadre C..dolO. Aldo ArIol.. o, em ~, doe Deptádo. NiI.oD Oib.OD,
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Dispõe sobre a iniciaeiva de leig.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 11, DE 1995

(Do Sr. Adylson Motta e Outros)

balanço de pagamentos. Em tcnnos estratégICOS, é inegável a segurança que
proporciona a determinado pais ser sufiCientemente capaz de transportar as suas
trocas internacionais.

É imprescindivel, portanto, que seja mantido o atual texto Constitucional e que
haja uma poJitica de estimulo ao setor que possui enonnes potencialidades de
crescimento devido â ociosidade do parque da indústria naval instalado e pela
demanda PQlencial existente. De igual sorte, o afretamenlo de navios
estrangeiros deve limitar-se ao minimo necessario, e sempre soh a vigilância do
poder público. Assegurados esses principlOs estará o Pais apto a manter sua
soberania e proporcionar cresciinento econômico e donive! de emprego.

Sala das Sesslles, 09 de m~rço de 1995

De outro lado, as Constituições se caracterizam por sua organicidade e lógica
intema, onde os diversos dispositivos estào submetidos li principios gerais, que
perpassam toda ~ constituição, e principios especificos relativos a um
dete!'f1linado campo temátICO.

Os principios, conforme consolidado ao longo dos anos no constitucionalismo
mundial, são as normas matrizes de todo o arcabonço jnridico. Os demais
dispositivos não poss~em vida autõilOma, desprendidos desta lógica
supramencionada. Pelo contrário, a ela estão jungidos e adequados.

A proposta de alteração consti~ucional aqui tratada, a despeito de parecer uma
alteração pontual de um dispositivo sem qualquer tipo de impacto na consistência
da Cana Magna, atinge de forma clara e insofismável os principios gerais que

norteiam a atividade econ6mica (Art. .170 da CF), em especial, o inciso 1.
principio da llOberania nacional e o inciso IV, principio da livre coflCOlTência.

Da mesma fonna, a navegação de longo curso deve ser aSsel,'Urada à frota
nacional nos tennos da decisão da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD, ou seja a fónnula 40-40-20. Essa
fónnula assegura aos navios de bandeira do pais imponador - primeira bandeira 
40% do movimento de cargas, outros 40·," para o pais exportador - segunda
bandeira - e os 20% restantes aos demais paises- terceira bandeira. Entretanto,
os Mega Carrier propõem que os grandes tráfegos de carga geral sejam
reahzadt.s somente por eles. Os mega carrier, nove l,'Tandes empresas de
navegação, são assim definidos por terem movimento de frete superior a USS I
bilhão/ano e por possuirem frota de containers superior a 100 mil unidades, Toda
a navegação brasileira não atinge a metade desses números e estaria, assim,
ahjada do l,'Tande comércio internacional. Entretanto, o mercado que os mega
carriers pretendem se apossar eslá sendo ofelecido, amavelmente, pelo Brasil,
selll nenhuma justificativa técnica, económica ou mesmo conjunturalmente
aceitavel. Mesmo porque,. se as tivesse, o govemo as teria apresentado na
justIficativa de sua Proposta de Emenda Constitucional. Ao contrário, a única
razào apresentada na· sua franciscana justificativa de 15 (quinze) linhas foi a de
"medida corretiva",visto que, no seu entender, a lnatéria deveria ser traiada em
legislação ordinária As razões de mérito para a abertura do transporte de longo
t;lI1'Ml e de cabotagem ao!-o nH\'io~ e~trangclro~. entretanto. nào foram
apl~~cllladíl~

pelas leis costeiras, dIretamente ou·através de um pono estrangeiro, ou qualquer
pane do transpone, em navio que nâo seja um navio construido e registrado nas
leis dos Estados Unidos e penencente á pessoas que sejam cidadãos dos Estados
Unidos. MaIS recentemente, em 01.03.95, ato do Presidente Clinton obriga que
tóda a exponação de petróleo do Alasca será obrigatoriamente feita em navIOS
americanos, tnpulados por americanos.

() que csta em dl,p"ta e 11m lIlelead" de dczcnas de hilhôcs dc dolare, c dc
de/ena, de nnlhare, de emprego, A, proJcçôe, d(l HNOf·.S para o final da
deeada sà" de qlle a Mannha Mcrcante BraSileira mO\'lmcnte alg0 em t0m0 de
lISS 12 hilh,'e,; ano As perdas econômIcas daI advllldas. caso seJa o merca,lo
dl1t:rt" a(l~ na\ HJ~ cstranp.elros. sàtJ malllre:-. do que a receita produzida pejo
pnllelpalnem da pauta oraSllena de expm1açüe;, Num hrc\o futuro tercmos uma

conta anuaL. a pagar maIOr do qtle os encargos da diVida extema. Essa proJeçào
assume contomos preocupantes no momento em que o pais chega ",", IPlrPlm

mês consecutivo apresentando déficit na balança comercial. Na verdJde. quando
transportamos em navIo de registro brasileiro, realizamos um a ex~crtaçàc de
serviços e, simultaneamente, deixamos de despender dólares em ilnJortaçào de
serviços desse item que seria realizado por navios estrangeiros. AI'~m do que,
exportar sefVIços significa, obv13mente, gerar empregos. O déficit orevl,;to da
conta de serviços em 1995 é de US$ 16 bilhões, sendo USS 8 bilhõe~ de juros e
outros US$ 8 bilhões de seguros, royalties e, é claro, de frete.

Também é importante relembrar o passado e constatar que quando da abertura
dos portos D. João garantiu aos navios portugueses a navegação de cabotagem,
O lobby estrangeiro. entretanto, conseguiu em 1862 autOlização para praticar a
cahotagem em águas brasileiras, trazendo grave crise á Marinha Mercante
nacional. Já em 1873 o governo voltou atrás e passou a oferecer incentivos à
frota nacional. Em 1892 restabeleceu o monopólio nacional, que foi ratificado em
1910 pela Comissão Especial do Congresso para Estudo e Reforma da Marinha
Mercante. reafirmando a necessidade de garantir a exclusividade da cabotagem
para os navios brasileiros.

É extremamente ímponante verificar exemplos dos paises desenvolvidos, como
esse dos Estados Unidos, que protegem a sua Marinha Mercante, para desfazer
os dogmas neoliberais que são diariamente repetidos á exaustâo peja midia

A manutenção.de uma Marinha Mercante em condições efetivamentt: sotidas é
fundamental· para qualquer nação, chcgando mesmo a assumir importânCia
estratégica em termos de soberania.

As trocas intemacionais vêm assnmindo imponância cada vez IT.'lIOr nas
economias dos diversos paises, sejam eles ricos ou periféricos. Isso porque a lci
das '<intagens comparativas vem sendo a cada dia mais perseguida, abdo dO
fato de que a globalização da eçonomia é uma realidade de nossos dias.

AS MESAS DA cÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 3° DO ART., 60 DA CONS
TITUIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATIVA DO BR.t-SIL. DE 5 DE
OlITUBRO DE 1988, PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Para viabilizar toda essa sistemática o transporte marítimo desponta como um
setor de suma importância, seja em tennos económicos ou seja em tennos
estratégicos. Assim, os paises que dominam esse segmento, e o fazem em alta
escala, desfllltam da grande rentabihdade que ele proporciona, aliduo ao fato de
gerar b'Tandes receitas de serviço para o pais de sua bandeira. De !imna
contrária, aquelas nações que dependem das frotas dos paises ricos tornam-se
vulneráveis economicamente e promovem san!,'T1a na conta de serviços do seu

Artigo único. A Constituição passa a vigorar com nova
redação para o 3rt. 61,~ na forma abaixo:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou CoÍDissão da
Câmara dos Deputados, do.Senado Federal ou do Con-
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JUSTIFICATIVA

Nas demais hipóteses, deverá entender-se com sua base
de sustentação política no Congresso.
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gresso Nacional e, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Fedéral, áos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos.

Sala das Sessões, em

Esta emenda retira do Presidente da República o poder
indiscriminado de oferecer projet9S de lei à deliberação do Legislativo.
Isto enfraquece o poder do Parlamento e faz com que deixe de existir a
necessária negociação política.

Entendo que o Presidente somente pode iniciar o pro
cesso legislativo naquelas mat6rias de sua iniciativa privativa, conforme o
elenco do § }O do mesmo art. 61.

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

1I&uIo IV

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

c:.pAuIo I
DO PODER ~QlSlATIVO

Subseção m
Dasú:Js

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinllrias ca.
be a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados.

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, aO Presidente
da República. ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Supe,
riores. ao Procurador-Geré;ll da República e aos cidadãos, na
fonna e nos casos previstos nesta Constituição.
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§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas:

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remu
neração;
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b) organização adminis.trativa e judiciária, matéria tJ:ib.u
tária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da admlllls
tração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu re~ime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadona de
civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Públic~ e da Defenso~ ~
b1ica da União. bem como normas geraIs para a orgamzaçao
do Ministério Público e da Defensoria PúblicCl dos Estados, do
Distrito Ft:deral e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administrClção pública.

I 2' A Inici!ltiva popular pode ser exercida pelll IIpresen
!ação eCémllrll dos Oeputlldos de projeto de lei subscrito por.
no mmimo. um por cento do eleitorlldo nClcionlll. distribuído
peJo menos por cinco Estados, com não menos de três decimos
por cento dos eleitores de cadll um deles.

Oficio rf' t{j,195

Senhor Secratjrio-Gerel:

Brasília, 13 de março de 1995.

pessando cada grupo de 300 mil habitantes conferir o direito a I Deputado Federal, até se
anngu- 25 Deputados. Após, cada grupo de 500 mil habitantes somava I Deputado.

A Coll5tituiçio de 1967 nio alterou ..... critério, 'salvo no fato de, excedendo a 2$"
Deputados, somava·se mais um a cada grupo de 1 milhio de habitantes.

A Emenda Coll5titueional de 1969, porem, modificou substancialmente esse critério
passando a definir o número de Deputados na CAmaIa Federal em funçio do número ck
eleitORJS - e 010 mais de habitantes, escalonados em ljIIlllro faixas • até 100 mil eleitores
3 Deputados; de 100 mil a 3 milhões mais I Deputado por grupo de 100 mil eleitores; de 3 a
6 milhões mais I Deputado por grupo de 300 mil eleilores e, por fim, acima de 6 miJhões
mais I Deputado por grupo de 500 mil eleitores - sempre assegwado o minimo de 5 e o
máximo de 50 Deputados por unidade da Federação. O número lotai de Deputados na
Cãrnara Federal foi entio fixado em 420. Durante a vigÕDCia desse cntério fOI estendido o
direito de voto ao analfabeto (Em. Consto 25185).

A Coll5tituiçio Federal de 1988 restabeleceu o crilério de definiçio do número de~
em funçIo da popu\açlo de cada Estado, porém, mantendo o mesmo número de Deputados
ou, como em muitos casos, até '" aumentando. Exemplos disso !lo o § 2" do In. 4' do Ato
das DiJposíções ConsDtueionais TraDlitóri.. que I15SCgura a írredutibilidade da
representaçlo dos Estados e do Distrito Federal na Cimara dos Deputados, na Legislatura
Coll5tituinte, e a Resoluçlo do Tn1>una1 Superior Eleiloral , de 12.04.94, que altera de 60
poro. 70 o número de Deputados do Estado de SIq Paulo a partir de 1994.

É importante ressaltar que quando a Emenda COII5titueional de 1969 fixou novas rqras poro.
a definiçio do número de Deputados Fedems estãvaJnos na vigCncla de um estado de
exceçIo onde CXlstia somente o biportidarismo. Hoje, nada menos que quinze partiOOs
politicos t!m representaçlo na Ctnwa Federal. Essa democratizaçDo do simma portidãrio
brasileiro, ao mesmo tempo em que pennitiu um maior envolvimento da populaçio no
processo político nacional aumentou de' fonna tal os debates a ponto de, em alguns casos, até
llilmultuá-Io.

Comunico a Voua Senhoria que a PropoIlII de Emanda •
ConstituiçJo, do Senhor Adylson Motta, que "dispõe sobre a iniciativa de leis", contém
número suficiente de signatários, constando a raferida proposiçlo de:

178 assinaturas rilidas;
008 assinatura. repelidas; li
004 assinaturas que nIo conferem.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 17, DE 1995

(00 Sr. Antonio Joaquim e Outros)

Altera parágrafos 19 e 29 do artigo 45 da constituição"
Federal.

(A COMIssão DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA)

Por essas razões o número de Representantes do povo na Cimara Federal poreco-nos
exorbitante. Some-se a ISSO que quanto maior a boncada maior a dificuldade de fiscalização,
por parte do eleitor, da atuoçIo do merecedor do seu vDlD.

Além do mais, é sabido que parte do Congresso Nacional Dio atua efetivamente. Analistas
politicos como Robeno Pompeu de Toledo e Argelina Cheibub FigueIredo cenificaram-se
desse fato. O primeiro calculou que apenas 30"/0 efetivamente exerce o mandato parlamentar
, apresentando projetos de lei, emendas e porticipando das sessões de maneira attva. A
segunda, em pesq",sa no banco de dados do Congresso Nacional, venficou que a estrutunl da
Casa privilegia &pena> uma pequena porcela dos CongresSIstas trazendo-os a penicipar das
discussões e das votações. .

Assim sendo, 010 se justifica a manulençlo de um número tio elevado de Deputados na
CâmlUll Federal. Tomemos, por exemplo, o caso dos EstadQs Umdos da Amónca. Com uma
população de 257,8 milhões de habi1&"les possui uma c:ama" com 453 Deputados, o que
significa uma relação per caplta de um Deputado por 592.643 habitantes. No Brastl. cUJa
populaçio atinge 151,5 milhões de habitantes essa relaçãole de um Deputado para 295.366
habitantes, Analisado de ouna fonna. SIgnifica dizer que o Brasil tem 49,8% maís
Deputados do que os Estados Unidos. . .

Nio é nossa intençlo reduzir a representatividade proporcional de nenhum Estado, mas SIm,
rebaixar, eqiiítativamente, em li3, a de tOGOS, buscando oferecer maIOr raclOnalulade ao

processo Icgíslanvo, "enxugando" o Congresso e tomando-o rna1S transparente e eficaz.

Em busca desse Ideal, contamos com o apoio de nossos Pares.
'N,.J.1>A,<-=

Sala das Sessões,'3 de fr'rird de 1995

DeputadoAn~::I ,/
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promul

gam a se~~nte Emenda ao texto Constitucional:
Dc!-se aos §§ I' e 2' do In. 45 da ConslllUiç:lo Federal a seguInter~:

"Art. 45 _ ..

§ I' O número total de Deputados, bem como a representaçio por
Estado e pelo Distrito Federal, sen\ estabelecido por Lei
Complementar, proporcIonalmente a popuIaçio, procedendo-se lIOlI

aJusles necessários, no ano anrerior ás eleições, para que nenhuma
daquelas Unidades da Federação tenha menos de CInco ou mats de
qwuenta e sete Deputados.
§ 2' Cada Tertitório elegerá tIês Deputados."

JUSTIFICATIVA

O critério da representaçio politica na Cãrnara dos Deputados vem sendo allerado ao lóngo
do tempo. Na ConslllUlç:lo Federal de 1946, cada grupo de 150 mil habitantes somava I
representante do povo na CâmarlI Federal, guanlldo o mímmo de 7 Deputados. Atingido o
número de 20 Deputados .passava-se a contar matS um a cada 250 mil habitantes. A
Emenda .ConstituclOnal n' 17165 alrerou os cnlénos de defimç:lo da representatividade,
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seCRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Alas

Art. 3," A revislo c:onstit\lClOlllllterj realizada ap6s cinco lnos. contados di promul.
pçIo da Constituiçlo. pelo YOI0 da maioria absoluta dos membros do CongteSSO
Nacional. em leSSIo unicameral.
Art. .... O mandato do ltual Presidente da Repúblic:a tmnilllrj em 15 de IIIIJÇO de
1990,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAI'ínJLo I

Do POOUI LEGlSlm1iu

DA OK(õAJIII7,AÇAO DOS PODF.Rf-'i

SEÇÃO}

CONSTITUIÇÃO

Ttn1l.o IV

Art. ". O Poder 1.egislati\·o é e~ercido pelo Congresso NlICionaJ. que se compile da
C'mata dos Deputados e do Senado Federal

Pi1I'tigrafo lÍ"ico. Cicia legislatura lei3 a duraçIo de quatro anos.

Art. 4!l, A Câmara dos Deputados c:omplle-se de representantes do povo. eleitos,
pelo sistema proporcional, em cada Estado. em cada Temtório e no Distrito Fe.
deral.

.§ 1.° O número total de Deputados, bem como a rqlreJen\açlo por Estado e
pelo Distrito Federal. será estabelecido por lei complementar. proporcionalmente i
popu1açIo, procedendo-te aos ajustes necessários, 110 alIO anterior às eleiçGes. plra
que nenhuma daquelas unidades da Federaçlo tenha menos de oito ou mais de letent.ll
Deputados.

§ 2.· Cada Território elellei3 quallO Depados

Do CONGRESSO NAC/O/W.

-Art. 2." No dia 7 de le\embro de 1993 oeleitorado definirj. It~ de plebiscito. I
fànna (república ou monarquia c:onsIitue:ion:al) e o IÍstema de aovemo (pIrIamenta
riIIIIO ou presidencialismo) que deYem viJOl'lr DO PaIs.

I I." sm asseprlda ptuidade ulivre~I~~~.e sisaeml5.
atm'& dos meilll de comunicaçlo de IIWSI c:essioúnos de 1m1ÇO público.

I 2." O Tribunal Superior Eleitoral. promulpda I Constituiçlo, CllJledirj 15
norms replamentadoras deste lnisa· .

§ 3.· Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governaclcns eleitos em 15
de nomnbro de 1916 tenninarlo em 15 de IIIIJÇO de 199J.

§ 4"Os mandatos dos ltuais Prefeitos. Vice·Prefeitos e \trcadores ImninaJio
no dia I "de ianeiro de 1989. com a posse dos eleitos

§ I"A primeira eJeiçIo Plra Presidente da RcpúbIic:a após I promulpçlo da
CoMtituiçlo leI'Í realizada no diI 15 de novembro de 1989. nIo te lhe apIic:ando o
dispollo no ano 16 da Constituiçlo.

§ 2" É _prlda I imdutibilidade da ltual rqxaentaçlo dos ESlados e do
Distrito Federal 111 C'mara dos Deputados.
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Oficio noOf6195

Senhor 5ecretário-GeraL

Brasília, 15 de março de 1535, leia, ....didaa provia6rias, na pratica, tlm sido utilizadas
para reqular quase todas as matlrias de interesse do
Executivo, muitaa das vezes s.. qualquer carater de urqlncia
ou relev&ncia que justifique o uso de' ato-' normativo de
natureza tio excepcional.

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Antonio Joaquim , -que "Altera o art, 45 da Constituição
Federal", contém número suficiente de slgnatànos, constando a referida proPOSiçãO
de:

Como re.ultado, taaos as..istido a UIlA crescente
reduç&o da atividade leqialativa ordinaria do Conqresso
Nacional, prejudicada enoraeaente pelo exaqerado nl\aero de
aedidas editadas, cuja apreciaç&o • sempre prioritaria.

183 assinatura's válidas,
012 assinaturas repetidas e
01 Oassina:~ras que nao conferem

Ja reatou comprovado, pela experilncia pratica, que
oa atuais pressupostos de -ralev6.ncia" e "urglncia", de
siqnificado extremllllente fluido e subjetivo, nlo slo
suficientes para impedir o uso indiacriminado de ..didas
provis6rias por parte dos Chefes do Poder Executivo. Faz-se

neceasaria a instituiçlo critirio mais rlqido e objetivo, que
nlo deixe marqem a m61tiplas interpretaçaes no momento da
verificaçAo da admissibilidade constitucional da medida.

Diante desse quadro é que estamos propondo a

fixaçAo de um limite num6rico para a edição de medidas

provis6rias, de molde a coibir a aç!o abusiva do Executivo e
permitir ao Congresso a retomada de sua atividade normativa
comum, via processo legislativo ordin&rio.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇAo
Nº 18, DE 1995

(Do Sr. José Rocha e Outros)

Se aprovada a proposta em tela, ficaria o
Presidente da Replíblica impedido de editar mais de cinco

.edidas provis6rias ao mesmo tempo , permitida li. ediç50 de
novas novas medidas apenas na mesma proporçiio em que as

anteriores fossem sendo apreciadas pelo Congresso Nacional.

Acrescenta parágrafo ao artigo 62 da Constituição Fede

ral, instituindo limite para a edição de medidas pro

visórias.

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E 'DE REDAÇAo)

Seria uma forma razo!vel de se controlar essa
atuação normativa especial do ·PodQr Executivo, que com
certeza seria obrigado a racionalizar melhor sua prerrogativa

constitucional dI!: editar medidas provis6rias com força de
lei.

Aa Hesaa da C&mara dos Deputadoa e do 'Senado
Federal, nos termoa do art. 60, 53", da Constituiçlo Federal,
promulqam'a aequinte emenda ao texto constitucional:

De outra parte, o Congresso Nacional passaria a

examinar, no miximo, cinco medidas provisórias de cada vez,

podendo retomar suas atividadas normais t!o prejudicadas hoje

pelo exagerado número de medidas editadas.

Art., ~~ t acrescentado o sequinte 51" ao art. 62
da çonstituiçlo Federal, ,renumerando~se o atual paraqrafo
6nico :

Estas as razOes por que contamos com o apoio de
nossos ilustres p",res para a aprovaç:io da presente proposta
de emenda à ConstituiçAo.

Sala das Sessões, em O~'Jfn~

Deputado ~t ROCHA

"
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"Art. '62 .

51" O Presidente da Rep1U>lica podera
editar, no mAximo, cinco medidas provis6rias de cada
vez; atinqido este m'xiDO, a ediç!o de novas medidas
s6 poderA ocorrer na proporçAo.. que as anteriores
forem sendo apr~ciadas pelo Conqresso Nacional.

52; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti

Art. 2Q Esta emenda constitucional entra •• vigor
na data de sua publicaçAo.

apreço cuida
de medidas
nesses seis

A proposta de emenda i Constituiçlo em
de limitar A ediç!o, pelo Poder Executivo,
provis6rias, objeto de tantos abusos e distorções
anos de sua exist6ncia institucional.

l. j I·
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concebidas para atender apenas
•••rgenciais, as quais nlo pudes.e., sem danos
p6blica, aquardar o procedimento ordinario de

a situaça..s
para a ordell
produçAo das
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SECRETARIA-GERAl DA MESA
SeçIo de Alas

Senhor Secretário-GeflII:

ar.slli., 15 de IlllIrço de 1995

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

DA OIlGA!'ll1AçAO DOS PODEIU!S

CapiIuIo I
DO PODER U:ClISLATJVO

TltuIo IV

Subseçiol
o. EiMntá ~ CDtISlItuIçID

Art. 60. A ConJIiluiçio podere _ emendada medillm pro

JlOIl8:

lkçMIWJ
Do~ (Jd 'r1lWi·

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
, DAS COMISSÕES PERMANENTES

. .

Comunico • VOIIIl Senhoria que • Proposta de Emenda •
ConslituiçAo, do Senhor José Rocha, que "Acrascenta parágrafo .0 art. 62 da
Conllt~uiçAo Federal, instituindo limite para a lIdiçAo de medidas provisórias", contém
número suficiente de signatários, constando • referida proposiçAo de'

171 assinaturas válidas; e
001 assinatura repatida.
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I - de um terço, no mkllmo, dos membros de Ornara
dos Deputados ou do Senado Feder.;

I - do Presidente de República;
• - de m8is IÜ metade dI5 Auembléias legiSlativas das

\.Ilidlldes de FedenIÇio, manIf~'se, cada uma delas. pela
nI8ioria reIatMI de seus. membros.

t )' Aec:::.1.io nio podere:ler emendada na ~11CÍI
de lnlerYençio , de elàdo de doofes8 OU de estado de
1IIlo.
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AlI. &2. Em CHe de relevinc.;' e urgénc;', o Presidenl.. da
República poder' 8dol8r~s provisóriu, com força de Il!i.
devendo submeté-Iu de irnedlMo 80 Congresso N8cional. que.
esl8ndo em recesso, _. convoclldo extl'8Ordinari8menle plra
te reooir no prazo de cinco d;.s.

"'r~rM>unico. ~medidas proviSÓNS perderão ..rlCacia.
dKde a edição, li! nio fomn corwertidas em lei no prazo de
trinta dias, a pertir de _ publicação, devendo o Congr..sso
l'tIcionlll disciplinar as relações jurídicas deIu deconl!fltes.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l19, DE 1995

(Do Sr. Corlólano sales e outros)

Estabelece duração de mandato de Prefeitos e de Vice
Prefeitos e Vereadores a serem eleitos em 1996 e dá
outras providências.

se elevou bastante pereitindo distorçDes indeSejáveis no pr~

cesso eleitoral brasileiro.
O processo atual de eleiçDes separadas,nlo co~

jugadas, alia de ser u. fator estimulante ao aventureiris.o ,
é taebé. ue foco de corrupçlo, que acaba por desfigurar a r!
presentaçlo popular, encarecer as eleiçDes, e deSMoralizar o
processo eleitoral.

Para estabelecer a coincid!ncia das eleiçDes
mu~'cipais e estaduais slo advogadas algueas alternativas!de~

tre elas, prorrogaçlo dos mandatos dos atuais PrefeItos, ou a
aMpliaçlo dos que foreM eleitos e. 03 de outubro de 1996 para
seis anos. No primeiro caso, o expediente seria condenável;n.
segunda hlpótese, a coincidência das eleições somente viria

com o pleito de 03 de outubro de 2.002.
A solução está na adoção do mandato "tampão"

de dois anos para os Prefeitos que forem eleitos em 03 de o~

tubro de 1996, assegurada a reeleição para os atuais. Para os
que, não sendo Prefeitos, sejam eleitos naquela data (03 de
outubro de 1996) também ficará assegurado o direito de reele!
ção no pleito de 33 de outubro de 199B, para UM mandato de
mais quatro anos.

Permanecer a situaçlo atual é impor enorMe ônus
e um sacrifício desgastante aos Parlamentares, tanto da esfe
ra Federal ,:o'.'ando da estadual, se. falar nos outros aspectos
que maculaa o processo eleitoral.

A Emenda objetiva barrar as crescentes dlsto~

Ções do processo eleitoral, que espero possa merecer a acolh!

(A COMISSJ!.O DE CONSTITUICJ!.e E JUSTIÇA E DE REDlicAO)

Desde que se tornara. descoincidentes as ele!
çDes .unicipais e estaduais que o 'custo da eleiçlo individual

Art. 4R. O Prefeito que desejar concorrer. re!
leição terá que renunciar o cargo 120 (cento e vinte) dias a~

tes do pleito.

As Mesas da CI.ara dos Deputados e do Senado f!
deral, co. base no artigo 60 da Constituiçlo federal, PR~

GAM a seguinte E.enda • constituiçlo FedereI:

Congresso

VALDIR COLATTO
ALDERTO l..OLDM;'N
JOSE CARLOS LACERDA
UBALDINO JUNIOR
aETO LF.LIG
JOSE CHAVES
ADELSON SALVAD0R
ROBERTO f'RANA
JOSE' CARLOS COUTINHO
pÃes DE ANDRADE
JCAO LEAO

RONIVvN SAN11ADO
OSl.;"lOO R[ IZ
ROM~;EL FE. LJ<'
NLLSON TRAú
[ULER RIB[!RO
AUGUSTO NAUUl.L
r([·f{O NOVA) S
~ARClSIO 1'[~ONDl

ROuf:':lO HAl.iAUU,1 tj

G~UD[L VlflRA L1MA
NILTON BAIAN\\
LUIZ DUAll
LAeL VARU.l.A
RJL:ARoo H['IlACLl ..
Rouuno f1U..~OA
[NI0 DACeI
',NT0N!0 L.UU',LOC)
AUYL ~r,r: MC,' I ti

ALOYSIO NIINLS f lf;IH J 1'(,
.JAIR !.:OAREh
MIL 10N TLhU,
UOL:m ElANUf ,lRt.
J"'U"O CARNE lFlo
SHo'AF] M VLUZON
J';lR SIGUEIkA
LILVAtJ FI'L I. RI:.
LJAGU[k ROSt;I
ALZIPA EWCP10N
DANIL0 DE CASTRO
ALLXANOR~ GA~DOSD

E OUt'iRL (\ ,IOh'Gt::

GIOVANNI QUEIROZ
RAUL BELEM
AUGUSTO FARIAS
BONIFACIO DE ANDRADA
URSICINO QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
FEU ROSA
MARIO NEGROMONTE
TET" BEZERRA
TALVANE ALBUQUERQUE
RITA CAMA f A

EDWHO BEZ
ALDO ARAfHE.[,
l"'ANO~O CUNIlA LI""';':,
LDINHO Af:AlIJO

t1AlO'l.lLO DLOA
VICENH ARutlL>A
VICE~lE CASC](JNl
BLNLDIIO Dl LIRA
WIL ,(.N CAf"',I'O',
MAURICIO RfOLlIAO
W1.LSON E1R~lf~UI

SEVLklNO CAVALCANIJ
RIVALDO MAcr,l; 1
GONZAGA MO I f,
OLAVICl RorllA
CAsr; J () CUNHA L 1 MA
I'AULO 111 A~
COrJt 1Jl.. IO H<lUr.A
HUMBlf.'10 LOSIA
SYUHO 1.0['[.5
SAL (jMA'.: r..RUZ
EDUt"RDO BArl130'•• A
JAlf? DOLSONA}(I)
JOSL 1110MI\.: U01.s0
W[ 11t~CR WANDU~Lf"

rll';'; JULIA
LU!7. n:RtJAtmO
LUH ORADA
AfF ':'N~;o C.~'\t1M'G0

FATIMA PELACS

da dos Ilustres pares, referendada ao final, pelo
Nacional.

Sala das Sessões, ZI de f WUiA' 'Lo' de 1995.

~""bb;PDT "BA

JOCf HAUP) CJ I)

Cl D,lN1U'i CAHrO!i
l RALDO nu tWAfW
H~RCIA CIBIlIS VIANA
.IOAO 1 H0Mr: M[S' '" J NtI'.'
ANTONIO BRA!aL
f. L CLONE er,kUALI tO
VIL.!~ON SANTfNI
PAULO HESL ANDE' I:
LJjLSOU 8f.'AL1A
ADlIl MAr< (Jr Elf,l:r'u. r IL 110
..!ÜSE' ALOr-HTF'
CE.L~.. O PU~ !....r)Il(,tm·
SERGIO DArr.CLLOD
tll AS f~UllAD

NUJ10N LAPOOSO
IVO M~INAlllJl

AtITONIO UO '.IALLE
AIH cr,L úutH S
N[ 51'OR D"~~n E
JO~;1. Jr.rlUlr
LUIZ CARlOS I~AULY

JOSE LlIIl CLERO'
S'!,IJLO Que 1 ROZ
LNIVAllJO RIU[IRO
RCf,itR 10 ,-,lLVA

SERGIO CARNEIRO
EURIPEDES MIRANDA
SEVERIANO ALVES
ANTONIO JOAQUIM
LUIZ DURA0
WOLNEY QUEIROZ
VICENTE ANDRE GOMES
MIRO TEIXEIRA
AIRTON DIPP
MATHEUS SCHMIDT
LEONEL PAVAN

CL~UDlú CAJ~DO

HA~OLD(.i LIM::.
l HJOCfRG I AI,' Ir,s
Al C l[,:..G MODL 810

DE ,695.

O

Vlce-Prefe!
outu~ro de

JUS T I F I C A T ,I V A

PROPOSTA DE EMENDA A CDNSTITUIÇAD NR

Gab. Dep. Coriolano Sales

tas no texto desta Eaenda • Constituiçlo.

Art. 3R. 0$ Prefeitos eleitos .a O) de outu~

de 1996, nlo beneficiadas pelas disposiçDes do artigo ante
rior, poder50 candidatar-se à reeleiçfio nas eleiçDes de 03 de
outubro de 199B, para .andato de quatro anos.

Art. 2R. fIca assegurado o dlrelto de reelelçlo
aos atuais PrefeiEos, exclusiva.ente, pare as eleiçDes de O)
de outubro de 1996.

Parágrafo único - Os que houvere~ substituído
ou sucedido os Prefeitos nos 1:?O (cento e vinte ) dias ant!
riDr8$ ao·p~~ito· ricarlo i~legíveis para as eleiçDes ;previ!

Art. IR. O .andato do Prefeito, do
to e dOs Vereadores que fores eleitos e. 03 de
1996 ser. de dois anos.
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úAVI AL\,l:'<:. SlLVA
JO~E RC<:.H~

Rocr RTO rAL1LINO
leSE ri· 1~i'l rE

PAUL () DE 'JLl :·,~C{J

D0M1NGOU L[ONCLLl
ROLAt~o' LA.IIGtJE.
MARCôS nrOI-'HOO
AFo'OLI.J:"i CL ur:l:.z
MAGNO Dt,LLl.flH
O:LSO srLPç,t'](.(l
WlGBC"O ".:'1\.)<;[
LHICO '.JJOIlM.'1L
RAIMUr:U(i ~:A,HúS

',. I MARA CL: r .
CECI L,jI'IiA
AL '"H.:··:O f ,HU:":~',~.1f" 1 () lJ[ Ilo
NIL lúN r r 1~\ll;CJntl

r uw,;tJL.:O H .. fU:LS
r'lMttJlLL GeMe!.;
lHICAO l;RI(.lll(l

.'\['1," 11\.' ,·1.1:,','"
t~",l~ fllJ; rJH'-,. (.1 jl ; ; i...
I "',-.;.1 I ,i <l LJldf,: '.1.';

JOSE JOnGL
CARLOS AIR10U
ZALA11EL CAfJVAU\(}
n ...~tJAtmO DlfU ~~

!BRMI.lM AElI-AU'lL
rAES LAtHHh
RODf< lGUeS f'~,LKA

1,.lILMr~l" I{OCHf-I
JOIHJC. WI LS()N
ZUL.,IL. cOi:ru'l
_IA~UU.. t,Jt.;~,rJf f.'
r'AI.!L \~ f.·(Jj:II'~1

.J lA J lPULP
JÜCr. r 1~.I' !~ .. i.:1\
DOt"ilíH,.C,"" D1Jlrf.-
1 J 1.L<:_ IJ ",rlr~'!' l' ,:,\1 ,"

U-i1'.l) TEfn'I,t"iL:J1A
I:U ... L' bJLUDO
IvAr· {,l tU:' 1:"('1
lLlI:..tll;j;' Kll'"',,,\ r I:
511 l'1(.· tol,l,'[11

JOSE GEr~OlNO

ANTONiO DOS SANTOS
NICIAS ~1DURO

o::; C, Ar GOLD0Nl
rlllLE.M<"N RODR lúULS
"'U[JL:F;ll1 ,~!tiLAIJAO

M,":-.RCONl PER ILLO
M,.:,F: I ~-IA tir I~ r.~ ,'1tJ'.·
1:,--I~LULAl'H) ;'r•. :JHINL r 1 J
tJt.:'lIT,:;f:o ~'':''f'''l1t,

Z[ G~MIS DA IIOlHA
",lJ~:'<,.\ [jCML~

t,]LA~ UIIA~;ILEIIIU

,;0 ll)l~lU .,ll'l:L,L
C'LL 1A tkt~Dr::_,

1-[ (l,.. " IJ.t',NLI..:t,
l:-Iu,lh M(.iI~AJ',

An"L~, U(. LlJ,~W;

flDrH\ALúO S'T'RELl<.
LUIZ PIAUHtlltJU
"'h~t .ULY NET lO

(,IJi,IJ',lltm(J I h:l I Ir,',
la t lNIIO r"o/.t.lJ'"
W(,r.NI j. !:,",l ll',11 -,O,)

":',111 () L<:I'I'lil !j,'ll

Seção VIII
Do Processo LegIslativo

_- __ -_..---c

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante pro
posta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal;

'11 - do Presidente da República;
11I - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

Wlidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de intervenção federal, de es~do. de defesa ou de estado de
sítio.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçllo de Atas
Of. nO ~/95

Bras1lia, 13 de março de 1995.

Senhor Secret~rio-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à

CO:1stituiçAo, do Sr. Coriolano sal•• , que "Estab@:lec~ duraçAo de
mandato de Prefeitos, Vica-Prefeitos e Vereadores a serem eleitos em
1996 e doi 0!1traa providlncias", cont6,. nllmero suficiente de

signatllrioa, conatando a referida propoaiçlo de:

195

D31

016

A'sua Senhoria o sanhor
Dr. MOZART VIAHHA DE PAIVA
Secretllrio-Geral da Heaa
Camara doa Deputado.,
N E S TA

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Tíluio IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PQDER LEGISLATIVO

§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se apro
vada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos' respectivos
membros.

§ 30 Aemenda à ConstitL'ição será promulgada pelas Me
sas dá Câmara dos Deputado!> e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.

§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta de emen-
da tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 -,- o yoto direto, secreto, universal e periódico;
11I a separação dos Poderes;

N os direitos e garantias individuais,
§ 50 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada

ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA
Á CQNSTITUIÇÃO ,Nº 2,2, DE 1995

(Do Sr., José Janenee Outros)

Dá nova redação aos artigos 28, 29 e 32, da Constituição

Federal, eliminando o segundo turno das eleições para os
executivos estaduais, distrital e municipais.

IA COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

A. Mesas da Câmara dos Oeputado. a do Sanado
Federal, nos termos, do art•. 60 da constituiçao Federal,
promulgam,a segu~n~e Emenda ao texto constitucional:

Art. 10 O art. 28 da conatituiçlo Federal
passa a viqorar com a seguinte redaçlo:

"Art. 28. A al.içao do Governador e do Vica
Governador de Estado, para mandatG da quatro anos, realizar
••-6 noventa dias anta. do t'rmino da mandato de ••us
antec•••or•• , e ~po••e ocorreri no dia la da janeiro do ano
subs.qu.nt.~

S 10 A eleiçlo do Governador do Estado
importar' a do Vice-Governador ca. el. reqistrado.
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5 2D Será considerado eleito Governador o

candidato que, registrado por partido pOl1tico, obtiver a
maioria dos votos, ~ntr. oa candidatos em turno Qnico.

S 3 1 Perderá o mandato 'o Governador que
a••umir outro cargo ou funçio n. aclministraçio pOblica direta
ou indireta, ressalvada a posse e. virtllde de co=.o
pl1blico e observado o disposto n.o art. 38, I, IV e "'I."

Art. 21 Os incisos II e XII do art. 29 da
ConstituiçAo Fecleral passam a vigorar coa a .eguinte reclaçlo:

"Art. 29 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

confronto. E quem sofre com a falta de nitidez do debate , o

si.tema d..ocrAtico.

Esta. con.ideraç6a. te6rica. .10 confiraada.
por no••a prAtica con.titucional. cert..ente nlo exi.te
nenhuaa arquaentaçAo bea fundada a respeito de po••ive1a
difiCllldade. de Prefeito. e Governadore. pera,por raz&e.
decorrentes do regi.. eleitoral .. turno l1nico, ee
apresentare. co.o legitimo. detent:ore. do ..ndato no periodo
anterior 1 Con.t:ituiçlo Federal de 1988. Da ..... foras, nlo
parece que a eleiçlo e. 40i. turnos tenha euaentaclo a
legitimidade dos eleito. no pariodo posterior.

Resta acrescentar que a eleiçlo do Pre.idente
da Repl1blica apresenta alguma. especificidades, por força da
di.en~io e heteroqenei4ade do corpo eleitoral, e das
.x196ncias de uma organizaçi.o polltica federativa, que nlo

pacmitem sua subsunçlo imediata no esquema de interpretaçAo
acima desenvolvido.

II- eleiçAo do Prefeito e do Vice-Prefeito
ata noventa dias ante. do t6rmino do mandato dos que dev..

suceder, aplicadas as regras do art.28, SS 11 • 21;

XII- parda do mandato do Prefeito, nO. termos
do art. 28, S 3D."

Art. 30 O S 20 do art. 32 da con.titlliçAo.
Federal passa a viqorar CQm a seguinte r.daç~o:

"Ar't.. 32 .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .: ~ ," ..
5 2 o A eleiçA0 do Governador e do I(ice

Governador, observadas as reqras do art. 28, S5 li _,21, •

dos Deputados Distritais coinciàirA com a doa Governador•••
Deputado. Estaduais, para mandato de iqual duraçio.

............................. ' .. " - "

Art. ·4" Esta Emenda Cansei tucional entra ell
vigor na data d. sua publicaçAo.

JlJaTIJ'IcaçAo

Uma primeira constataçao se imp&e a respeito
da .l.içAo em dois turnos: o mAtado implica a. .u.anto do
custo econômico do processo eleitoral. Este aUlllento onera o

contribuinte, em virtude da elevaçi!o do gasto pllblico, e

prejudica sobremanelra as campanhas dos candidatos e partidos

menos aqulnhoados financeiramente. Resulta, portanto, em

dis~orção, a favor' do ,poder econ6mlco, do próprio processo

pol1tico.

A conjugação desses dois fatores naqativos 

o econômico' e, por consQquencla, o polltico .- coloca UII

problema aos defensores do processo eleitoral em dois turnos.
JA nio se trata de analisar a quest!o abstratamente, mas de

encontrar razões concretas que possam ser contrapostas a

desvan~aqens ~ão óbvias. N!o parece havà-las.

No sistema de separação de poderes, em que o

executivo não depende, para sua formaçáo ·e continuidade, da

confiança do legislativo ou vice-versa a maioria

parlamentar deve ser constru1da em cada decisAo. t nece••ário

apenas que o chefe do executivo tenha ba.e polltica

suficiente para participar dos proc••sos da naqociaçlo

politica com leqitimidade. Ora, e.ta legitimidade a maioria
r.lat~va lhe concede. Caberia exigir maioria ab.olutà apenas

se o executivo dispusesse da poder bastante para praticar sua
linha politica independentemente de neqociaçAo coa a. vArias
corrent•• de opinilo representadas no leqislarivo.

Ademai., no siste.a de separaçlo de podere••
da maior import:Ancia que o executivo tenha WI& feiçlo be.
defini4a. t e.t:a 4efiniçio que torna tran.parente. a.
negociaç&e.. O sequn40 t:urno pode t:er por con.equencia
ju.tament:e a formaçlo de coliqaç&es eleitorais ... identiclade
politica,suficiente-para dar u. sentido claro I. poeiç6a. e.

Sala das

JOSE JANENE
PAULO CORDEIRO
GEDDEL VIEIRA LIMA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
JOAO IENSEN
OSVALDO REIS
FERNANDO GOMES
CARLOS CAMURA
JOAO MAIA
JOSE LINHARES
B. SA
EDSON QUEIROZ
WIGBERTO TARTUCE
SILVERNANI SANTOS
DOLORES NUNES
ODILIO BALBINOTTI
EDISON ANDRINO
MANOEL CASTRO
JOSE EGYDIO
PAULO TITAN
ROLAND LAVIGNE
CORAUCI SOBRINHO
CARLOS A!RTON
OLAVIO ROCHA
FIRMO DE CASTRO
GONZAGA PATR!OTA
UBALD!NO JUNIOR
MARCOS MEDRADO
ALBERTO GOLDMAN
ROMEL ANIZIO
ARMANDO COSTA
JOSE BORBA
CELIA MENDES
MAURICIO REQUIAO
ANTONIO JORGE
VILMAR ROCHA
ROBERTO, CAMPOS
URSICINO QUEIROZ
AUGUSTINHO FREITAS
SEVERINO CAVALCANTI
THEODORICO FERRA0
RENAN KURTZ
ROGERIO SILVA
MARCIO REINALDO
ENIVALDO RIBEIRO
JOAO MENDES
RICARDO HERACLIO
ALVARO GAUDENCIO NETO
JOSIAS GONZAGA
SILAS BRASILEIRO
VICENTE ARRUDA
OSMANIO PEREIRA
LAIRE ROSADO
AYRES DA CUNHA

VADAO GOMES
DILCEU SPERAFICO
RAQUEL CAPIBERIBE
ATILA LINS
FRANCISCO SILVA
CIDINHA CAMPOS
MAGNO BACELAR
CORIOLANO SALES
LUIZ FERNANDO
ALEXANDRE CERANTO
JOSE LUIZ CLEROT
NELSON BORNIER
'OSVALDO BIOLCHI
GONZAGA MOTA
LUIZ BRAGA
CESAR BANDEIRA
ANTONIO DO VALLE
DARCISIO PERONDI
AUGUSTO NARDES
LUIS BARBOSA
WOLNEY QUEIROZ
ROBERTO PESSOA
PAULO HESLANDER
UBALDO CORREA
MARCOS LIMA
HERMES PARCIANELLO
CARLOS MELLES
ELIAS MURAD
HUGO BIEHL
NESTOR DUARTE
JOFRAN FRE·JAT
LUCIANO CASTRO
VANESSA FELIPPE
ILDEMAR KUSSLER
ARACELY DE PAULA
SERGIO CARNEIRO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
SIMARA ELLERY
MAURI SERGIO
PAULO MOURAO
NILSON GIBSON
NELSON MARQUEZELLI
JONIVAL LUCAS
GERMANO RIGOTTO
FRANCISCO DIOGENES
CHICAO BRIGIDO
ANTONIO FEIJAO
VILSON SANTINI
CHICO VIGILANTE
FREIRE JUNIOR
ZILA BEZERRA
YEDA CRUSIUS
WILSON CIGNACHI
JOAO HENRIQUE
JULIO CESAR
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VALDOMIRO MEGER
NELSON MEURER
RITA CAMATA
FELIX MENOONA
HENRIQUE EDUARDO ALVES'
JOSE MAURICIO
RODRIGUÊS PALMA
JOSE JORGe
RICARDO BARROS
MOACYR ANDRADE
SERGIO GUERRA
WILSON CAMPOS
EURICO MIRANDA
OSORIO ADRIANO
ROBERTO BRANT
PAULO DE VELASCO
WILSON CUNHA
MOREIRA FRANCO
GENES10 BERNARDINO
ALEXANDRE SANTOS
SALATIEL CARVALHO
ADROALDO STRECX
NAN SOUZA
MURlLO PINHEIRO
CARLOS NELSON
ROBERTO VALADAD
MARCIA MARINHO
AROLDE 'OE OLIVEIRA
HlLARIO COIMBRA
ARY)(ARA
FLAVIO ARNS
DAVI ALVES SILVA
BENEDITO GUIltARAES
JOSE ROCHA

VALDIR COLATTO
RONIVON SANTIAGO
NILTON CERQUElRA
EDSON EZEQUIEL
WERNER WANDERER
VALDENOR GUEDES
FLAVIO DERZI
ODELHO LEAD
BENEDITO DOMINGOS
EUJACIO SIMOES
ANIVALDO VALE
NEOSON MICHELETI
NOEL DE OLIVEIRA
SALOMAO CRUZ
PADRE ROQUE
JAIR BOLSONARO

LAEL VARELLA
MARCONI PERILLO
LAURA CARNEIRO
PEDRO CANEDO
IVANDRO CUNHA LIMA
GILVAN FREIRE
MAURO LOPES
JAIME MARTINS
PAULO GOUVEA
NEY LOPES'
JAIME FERNANDES
EMERSON OLAVO PIRES
FERNANDO TORRES
APOIAMEIlTO
NEY LOPES
HUMBERTO COSTA
MAURICIO NAJAR

§ 5." A matéria constantc de proposta de emenda rCjeitada ou ha\ Ida por pre
jwbcada nIo pode ser objeto de nova proposta ll1I JTteSDla sessão legislativa

PAtUr<AR.. p,>
:m,SIO ~i "mimE soe:.!, g ,!~:w

RELATORIO

.> Fr'Jlf':'t:o .41f? LIH. ~m ~l:·rl?ç!).•je :9.ur.i)r:.~ -j-, ~ )der
E:<"='::'.l.'l:l"J{). t='r~t;~n··v:: -3.J.'>::["-"j,[" ,-j':'3p.:·~~':;'·Jce ia L~i n'.;- -.; . ...:1:-~. 1~ ,..A
1'7 ,i'll.'l·'J ,i~ ::j~:-l. J'l~ j;..st:-.S,=, .=:-r.:-*"::' :'5 t'l;.1fF's de 8~r.er.L·.?;"l5 -i3

~'t"~vldBnr:la .'::r,,~ L·3.1. -::'':;'[''''3. lnsti~lJ;.r. n·: àmblt'J '.:i': [l~e·t!'lt·) Feti~:"'Z!.l

c ('/"Jnselho d.e Freviden~ia Social di.. r.'istrlto F":,,jer;\l - \:p.;rF.
\) CI:-rlselhc ,ip. r'r,,=,vlde:'1Clá 3(),~i:;t.i. ,!.) :1i.=-:rL"':)

~~rieral. ,';:~rã 811hor"ü.n::tdo aQ l:,')nse lho Naci<Jna.:. de Pt""2' .... :. 1l~n'.:l'i

3,)t:'i~1. ~ ter:<i ~s me emas çompetenclas <ioe Conselh<)5 ~stadual'::: ·je
Prevldencia .3cclal ~ ser& >') ·,:anal par::l .;Iue a ç,t)pulaç'à·":I. atra'Jes
de- seus representantes. possa se manifestar em rel~çal') ás q'lee
t6es da Previdéncia Soclal.

A institulcão deste Conselho obietiv~ ellminar
a ~missao da lei ~m relação ao Distrito F~der~l. dotando tonas ~s
un~dades da FederacBr.J do seu respectivo Conselho tie PI:"evld~ncla

.3o"~ialw e é r~eultado de '-'-mI=,la discussão no plenário do Çon~,elho

Nacional de PrevIdencia Social que deCidiu por un~nimid~de pl~i

~;~~F~ criaçào do Cons~lho de PreV1.t:iêncla do Distrlto Fe,jer~l -

Na ~omposicâo de Conselho e,st.á prevista a par
t.J.cípação de representantes rjo Governo Federal e de ~ntegr~nt8-s
d~ ~oci~dade organizada objetivando dar ao mesmo um caráter pa~
tl~lpat~vo nas queatõe3 pr~vldenciãrias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...................................................................................
Titulom

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Aberto .., pr.azo regimental não feram apr'esenta
das emendas à pr~posição.

~ o Relatór~o.

I I - VOTO DA RELATORA

,0 Pt'o.ieto de Lei nO 4 399/94 '"
C,J)nselho de Pt'evidl'!ncia Soci.!il do Di;trit~ F~de~ra~u: ~~~~~t'Jt o

~~Cin:t~~ma:ev~~~~:.;:n~i~a68i~: . Congelho~ E7tadu-!.is de P;e~idén~~:
pr~vidência abrindo maís 11m ~a:mi~~~O~~~:C1q~e n~ demo~ra:iz~ça". da

~~~~~ci:d~~~f~f~asa se manifestar em- re,lacão àsP~;~a:~:~ d~ ~~:=

Face ~o expoeto. votamos pela aprovação ia Pro
jeto de Lei nQ 4.399/94. do Poder Executivo .

Sala da Coinissão. em c23de Março de 1991.

/TfJ.'-
)lI~A

Relatora

§ 4 ' Não ",ra objcto de dehbcraça<> a proposta de emenda tendente a abohr

I - a forma redcralJva de Estado,

11 - 0\'010 dlrelU. sccrelo uOIversal c pcnoclico.

111 - a separação dos Poderes.

I\.' - os dlrclto' c garantia, IlId/\"IdualS

§ 5 ' .... matena conslanlc de proposta de emenda rCjeltad1l ou h", Ida por pre·
judlcada nao pode ser ob)elo de nova proposUi WI ....,sma sessilo leglslauva

cAl'lTuLOm

Ano 28. Ae1eiçAo do Governador e do VICC-Govemador de Estado, para mandato de
quatro anos, rQ1izar-ae-4 noventa diai antes do término do mandato de ICUS anleOeS
IOrcs, e I posse ocorrerá no dia 1.0 de janeiro do IDO sub6cqllente, obIervIdo, quaoto
10 lIIIis, o CÜipOilo DO an. 77.

Parógrafo ímico. Perderá o mandato o Govelllldor que usumir outro .cargo
OU funçio naldminislrlçlo pública direta ou indirela, ressalvada I po&5C em virtude
de coocurso públic:o e obselVlldo o disposto no art. 38,1, IV e V.

.....................................................................

SECRETARIA-GERAl DA MESA
SeçAo de Atas

Oficio n'lJir195 Brasília, 15 de março de 1995

Capftulo VII

DA ADIilJNISTRAçAO PáBUCA

i 4.° NIo será objeto de delibcraçAo a proposta de emenda tendente I abolir:

1- I fonnll fcderItiVI de EIladD;
11- o voto direto, secreto. universal e periódico;

111 - I separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuaiS

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda li
COI\Itituiçlo, do Senhor José Janene, que "Dá nova redação aos arts. 28, 29 e 32, da
Constituição Federal, eliminando o segundo turno das eleições para os executivos
estaduais, distrital e municipais", contém número suficiente de Signatários, =--nstando
a referida proposiçlo de:: .

173 assinaturas válidas;
003 assínatura. de apoiamento:
006 assinaturas repelJdat:
001 assinatura IIegiveL e •
003 assinaturas que não conferem

Atenciosamente,
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 23, DE 1995

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho e Outros)

Revoga os parágrafos 19 e 39 do artigo 199, e altera a re

dação do inciso I do artigo 200, da Constituição Federal.

(A COMISsAo DE CONSTlTUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO)

As Me... da Câmara dos Deputados e do Senado FedeT'll, nos termos do parigrafo 3· do
anigo 60 da Constituiçio FedeT'lI, promulgam a seguinte Emenda ao texto COIIIIiIucional:

trolar e fiscalizar procedimentos, produto , substâncIas de inter.... para a saúde. Em,
ao contrário, é ampliada, para abranger lambém os serviços. hospitalares e para-hospita
lares - pelo acUscimo feilo. pelo an 2". desta emenda. ao inciso •• do ano 220. da CF. O
deta1hamento dessa conlpelência será feito em projeto de lei, que pretendemos apresentar.
depoil de ouvidas a 1UI0rídada de SI" ie - federais e estaduais - e as entidades represen
tativas do setor.

Por fim, embora dizendo respeilo a três dispositivos da Constituição. a presente proposta
refere-se a um só assunto' a pamcipaçio de capiw. privados - nacionais e estrangeiros,
nos oerviços de asistência à saude. o que está de acordo com 0$ dispositivos regimentais
pertinentes.

Brasilia..t'tde fevereiro de 1995

An. I" - 810 revogados os parágrafos •• e 3· do ano 199 da ConstituíçIo FedeT'lI,
renumerandl>-se o atual pari!rafo 2" para parigrafu .". e o atual puigrúo 4·. para
parágrafo 2·.

An. r -1nclúaDi-,. no inc:iJo I do ano 220 da CF a palavras "OI ...,,;ço.". entte
a palavras "fisc:alizat" e "procedimentos". ficoDdo lIUIl redaçjo como segue:

"Ar!. 220 ...

"I - controlar e fisc:aIizar os oerviços, proeoli_OI. prockJtos e lIIbsIiDl:iu de
int....... para a saúde, e panicipar da produçio de medicamelttos, .quip""'"'ftIa,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumoI".

JUSTIFICAnvA

O capur do ano 199 embelece que a "a.osinêllcia à 5Ilide é livre à inicialMI privada".
Contudo, o § I· d.... anigo. que a emenda procura revogar. estabelece Oregime de coa
traio de diteito piJblico. OU convõnio. para que entidades privada JlOS5IIII panicipar - e.
assim mesmo, em cariler complementar - da U5ÍS1ência à saúde, com preferenáa para a
beneficentes e as sem fim luaativo. A CF trata a matéria COfIIO se esta COIIJIÍIUÍ5se mt>
nopOlio estatal que o poder público poderia cOllc'tMr a entidades privada.

]i o parigrafu 3" deue~ anilO. que ora preleDdemo& revogar. dilpile:

"§ 3· - Evedada a~ direta ou iIIdireia de empraas ou capitaia etrqà
rOI na UlÍIlâx:ia à SIÚde 110 Pais. salvo .... ...- previJlOl _lei".

A redaçjo daquoIa doiJ P&J*lp'afoi npr-. a villo &lIli-privatiJl doi CCllIIliluims de
191711I. COIII n:laçio â uoildacia • saúde. EIIa é tIaIada. 110 "'*aIO '"'MÍI'!Ó!JQI\,

como • ,.~ i UIiIlâIcia midico-!OCiaI. provida~ P"io flado. O
SIlOr privado é raIepdo a &IDÇIo__..........~ o SUS é orpIIi
zado de forma corponIiva. raIexo da coocepçio~ doi CMMjh..... qual o
gowmo .... poIÍçID preemiDaIIe 11II todas a aIividadea.

A realidade aIUaI, COlIIO é vivida ba doi _ lepiI e CMMjh'CÍO"'Õ' )11IM exata
_ o Cldririo: o n:lrIlO falido e vilIlaI da pncariedadc doi -.viçoI de~ i
saúde. da UDiIo. doi EIladoa e doi MuaicIpíoI, é a que lII*IlCe~ todoe OI díu _
...-. IIJIÍOI de commicaçlo: inrapecidade m-ceira do EIlIodo;~--. ÍII
llI6cicaea, ... .-adoI e~~ técDco, com equi
..-os obooIetos, ou ... UliIíradoI; &Ita de -.Jaç6a fIJicaI, com~ pelos
c:ortedoRs; e,1Ié, falia de~---.

~_.Iica_--"do ..-deYilta CMCjo ~ .....
CIIIidIldIs fiMmrópicas e iquoIM _ 6IaIidIdea~ OI ~"...-...:ia

• .-íde. &teI1Io cada dia lIllIÍI~ e:áIliIIio tae:8OIoP cada wz lIIIÍlI a&6ácada
e maia que ........ cada _ de_ púbIi-
-. 1lIbreviv6Icia e 1XJ"rinWIMe.pnllIIaçIo .......

É hona de mw lUdo iMo. Abrir de lIltD • WciIIM prMda. em.»__oapw do Art.
i9!l ~de ...... i __ aoIlnllil.MoâIaa. Ai n _

bIÍa dar cirelrizeo, • llIpRI&Iio cIas COCIIiirioaaio, que ....., o~ I".
ciciará o campo .--e......_ prindo. Vale DOlal'••_"..,., que, lIMo
110 BruiI, como 110 ExMrior.~ pwift _ Wrioa.-.os de ......... apo
c:iIIiZlIdoa DO díapIóIbco. 110~ de~ elau GIl cinqja. púbIicoa e pívadoI,
COIIII e llIII fiaaIidade Iucratiw. É boIIl que ÍIIO fique~ claro..CF.

!ti> lIIeIIIIO 1aDpO, l&IIIl PIÍI como o notm.~ _ de copilaIs privados,
... tudo aquilo que é preciIo ....... 11Io. bi lV.Io para excluir a .... ou capitais
estrmpiroI da aIIiIIloáa à .-íde. CIbcó &OI .....,. optIt.... cada c.o. DO llIZO da
Iibrilde que a ConstituíçIo lba ....,., CIIUe lOIViçot de &IIiIIáIcia oIiclaia, prMdos
de capital nacioaaI e privadoo de capital ecaD8CÍtO, pelo quellllliior Iba ...... Coa
filnDe, aIiU, • 1aIdêIlQa.lllWldill pelo JIll)III"I>-SIÚ. pela mediciaa de 8J1IllO.

Vale nolar. ainda. que esla perante o Congresso Nacloroll. proposta de Emenda i Consu,
tuiçio, envilda pelo Presldeme da Republica. para o fim de eliminar as discnminaç6es
conslIluciollllS Con1ra emprew brasileira. se[IUndo a ongem do seu capila! Nada mais
justo. ponanto. que eJinunar tambem esta reslncio. a qual, dill&'se de pusqem, sequer
COlIJtitw matoria de lUVel constitucional.

Além do mais, a abenura do sistema de ,aude i IlUcialiva privada. em nada diminui a
~êncIa Í\ada pelo An. 200 da COnsti~.lçio ao Sisteml Unico de Sailde. para con-

ARHANl.>O COCTA
PEDRINIIO AaRAO
AUGUC10 NAfWL.C
.JOSE MAURICIO
.JOm [ GYL>lO
f'1\ULO I J I AN
ROL ANl.> L.AVWNL
PAr::; I.ANL>IM
SHíAI:A r.:LlEI~Y

Mnlm rc [O NA.J(-'lU
r 11:MO DL CAf;ll~O

;~ODrR ro MAtJAI 11(~t:3

HLI~ClILANo ANGII1J~l:..l1 I
l.UCIANO Cf\SIRO
CANnrw i"íACCL
LUI.AI( COORA
RLGIG DL OLIVLIRA
VII;EN IE ARRIlDA .
NLril Ol~ DlJAr~ 1t.
.Jl"RONIMO RU:;
Jot;E lUO[
FLRNANDO GONr:AI,ves
TAL.VANL AI DIIGUlf1GUL
Nl.:.L30N orOL:lI
UE:ALDO CORRI.A
ROGERIO SILVA
LlJle DArWO!:A
:;"-RGIO CARNCIRO
SILVIO ADr~r:t1

PAULO DE VI' LAGI:O
JOCl DL.. AOrtUJ
CARLOG CAMIJRCA .
DINIIO !JAMA
EU.IAcro Ol.MOr::O
PI DI:O CORRI.A
DET INIIO ROIlAOO
MARCI.LO TEIXEIRA
WIU30N BRANCO
LUIZ CARLO[; IIAIILY
ADROALDO !3rRECK
Wl LCON CJGNACIll
IJUGO I.AI)RANIIA
ALDERICO CORDEIRO
EDUARDO BARBO:3A
ANIBAL 1l0Hl.ll
ROMM'rL. n:IJO
ANTONIO AURI.LIANO
MARIA ELVIRA
FI RNAHUO Zlu'ro
JO!3E PRIANTE
CARLOS AI'OLlNAR 10
WAGN~R R0301
MARCIO rORTr.S
CIIIOO VIGILANTE
RITA CAHATA
VANIZSGA F~LIPPt::

ZILA BEZERRA
FERNANDO DINIl
JOSE HI.NUONCA Dl.7ERRA
.JUl.IO REOECKI!R
JOCE JANLNL
MAR 10 DE OI.IVEUA
f AliSTO ~IARlt.L.l.O

LEONIDAll IIR 15 r lNO
NAN COUltA
ANrONIO Ul::NO
JOAO COStR
ROUER ro JEl'l'CnSON
IIlLARIO COIHURA
FERNANDO IJOM"!3
DAVI ALVLll SILVA

hA:~-<. A .... /~
./ ~d:Bci;;"sFiij;""

Deputado Federal

L.UIZ f'lALlI/YL 11'10
ANIONIO JOAQUIM ARAUJO
AN IOIHO I L.LIAO
LVO MALNARDI
MAL UL Y NL I I ()
ROfJUllO VAI ADAO
Illl,MlS f'ARClANI LLO
i;(\I":ONI :'lRIUO
AL C] DE S I'íootl:n o
C=.I SO OAN [l..!
.JAW OOLf;ONAf:O
m:;ON GIIEIROl
ROOErn O cr'AI~l

HUGO I~OL.)RltjlJl::; 1.)1'\ I;UNIIA
C[lano ("ULfWA
ROBER ro CAi1P0:3
.IOAO MAIA
lA I.Rt: ReZENDE
.IOr.t. CAr:LOS: LACt.r:DA
RODLR 10 PAUl!NO
!,;U?f.iIO DAR(:t.U Of;
eMeRsoN OLAVO P IfIl:;;:3
rJNIIlmo LANUIM
IjONLAl lA MO In
[;LDOl.l. VI ElR A L HoÁ
LWIA GUINAN
CiUUi()N r C.f.: Ll.
:3ALOi1AO CRUZ
./AGULC WA!'I~tI,

SANDRA 5TARL[NG
ALE.XANOI'E CERANT O
GONZAGA PArRIorA
VAI.DI.NOR GUlOI..ll
GEN"GIO DERNARDINO
RICARDO IZAR
IVAN VAl."N n:
COCTA rLr~RLrRA

CNIO DACCI
WLRI~lR WANULRtR
r-:':'IJRO CANLt>t)
CARLOC DA (;AROr,Al;
MUR ILO P INIICIRO
DANILO DE. CAS1RO
.10AO i1l;;1 I.AO NeTO
WI LI N1 ON r AmJNUI.O
AUOlJ3frNllo F'REt fAG
CLVE..R1ANO ALVLG
GIl.VAN FRCIRe
CUNHA LIMA
JOGE rllOMAZ NONO
FRtlRt JUNIOI,
!'l.AVrO DERlI
SALATIE.L CARVALHO
OSVALDO 0101.1.:111
rnCARDO HLRAI:LIO
ClUCO DA PR INceSA
SARAIVA rlil. rplr
VILCON CANIINl
IVANIlRO CI1NIIA LIMA
JOCE LINIIARlll
..UL.l.R RIDIZIRO
cASCIO CUNIIA LIHA
WALDOHIRO FIORAVANrc
JOSE. HUCIO HONltlRO
LAIRE RO'lAOO
CLAlIUIO tA.IADO
'-'''PROVI f A VII!IRA
lLCIONr DÁRDALIIO
AN roNIo BRASIl.
Ol.AVIO ROCIIA
ANfONIO JOAllUIM·
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AUGUS TO :'AR IAS
ANIONIO DOS SAN10S
3ILVERNANI 3ANfOS
FLAVIO ARNG
ENIVALI)O Rm:;:rRO
W1LSON CAHI'(J~;

ANrONIO GERAI.DO
PAULO ROCHA
k.LIAS MURAD
IUJHBER 10 COlHA
DONIIACIO DL ANDRADA
JO[jE FOR filHA rI

C:ORAlIr.:l t:OllR1NflO
ADYLSON MOITA

JOSL CIIAV[.&
UBAI.DINO JUNlClR
DL10 LLLIS
OSVALDO COEl.ItO
PAULO LIHA
LAURA CARNEIRO
USI'll ARO KAHIA
HANOEI. CAS rRO
RUIlI:Iõ HLOINA
REHI IRtNrA
ROBLR10 DALLS1RA
JAIR SOARES

ALCI0 NLVLC
BENEDITO Df:: LIRA

TtnJwVJII

...............................................................

CAPtnlLOD

...................................................................

&cio II

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

AI1. 2211. A manifcstaçfto do pen5llmell1o. a eriaçfto. a express.'lo c a inf'ormaçAo. sob
qualquer fonnll. processo ou vclctllo nAo sofrcr:lo qualquer n:slriçfto. observado o
disposto llCSIa Conslllui~.

§ .." Nenhuma lei contcrá disposili\'o que JlOSSll constituir embaraço' plcna
libcrd.ldc de informaç:loJOrnalista cm qllalqucr \'cielllo de comunieaçAo social. ob
scn'ado o disposto 110 an. S.". IV. V. X. XIII c XlV.

§ 2.' É \'Cdada lOda equalqucr CCllSUll de MlUrcl'.1 polilica. idcoIógica canislica.
• 3.' Compete 'lei federal:
I - n:gular as di\'crs&s c cspctãculos públicos. cabendo ao poder público in

formar sobn: a nalurcl.1 deles. as fa'''1s elarms a quc nllo se recomendcm. lOCaiS c
horários cm que sua aprcscnlaçfto se mostrc lII"ldequada.

11- estabclcccr os meios legais que garanlam à pessoa c à famllia a possibili
dade de se defcndcrl:m de programas ou programaÇÕC5 de rádio c telC\'is,'o que con·
trariem o disposto 110 ano 221. bem como da propag.1nda de prodUIOS. práticas c
scnojços que possam scr nocivos' saúde C10 meio ambicnte

§ .... A propagllnda comercial de llbaco. bebidas alcoólicas. agrotóxicos. me·
dicamentos c terapias estará sujeita a n:slriçõcs legais. nos lermos do inciso li do
paràllrafo anterior. c conterá, scmprc que'necessário. ad\'cnêneia sobre os malcfieios
dccorrcnlcs de seu uso.

1S.' Os meios de comunicllçlo social nAo podem. direta ou indiretamenle. ser
ol!jcto de IIIllIlOpÓlio ou oIilOPÓ1io,

16.' A publicaçlo de velado impresso de comunicaçlo indcpcndc de licença
de autoridade.

CAPln~.o V

D.\ C'~n 'Nl!",\('.'o SOl"I.IL

lho.

Art. I". A Ulislincia , saúde é livre , iniciativa privadI.

• 1.' As iastítuiçllcs privadas poderio panicipar de fOnDII complementar
do sistema (lDico de saúde, segundo diretrizes deste, lIICdiante contrato de direito
público ou convênio. tendo preferência as entidades filantrópicas c as sem fins
lucrativOl.

§ 2.' É vedada a dcstinaçlo de recursos públicos para aUldlios ou subvençGcs
is instituiçilcs privadas com fins IUCIlIIiVOl.

§ 3.' É \'Cdada a panicipaçao direta ou indireta de empresas ou capilais eslIllD
gcilll5 na Ulislincia , saúde 110 Pais. salvo IlOl CISOI prcvillo5 em lei.

§ 4.' A lei disporá sobre as condiçilcs c os Rquisitos que facililem a rcmoçIo
de órglos. lCCidos c subsláncias humanas para fins de transplante, pesquisa c tra...
menlo. bem como a coleta, processamenlo c transfudo de SIDBUC C leUS derivado&,
sendo vedado lodo tipo de COOJCrcializaçto.
AI1. 200. Ao IÍSlCma único de saúde compele, além de outras alribuiçilcs. IIOItennos
da lei:

I - conlrolar c fiscalizar proc;cdimcntoL produlOl c subIlincias de interesse
para a saúde c panicipar da produçlo de medicamcntoi. CQuipamcntOl. imun0bioló
gicos. hclllQdcrivados c outro5 inswnos;

11-executaras ações de vigilinciuanitária ccpidcmiol6sica. bem como asde
saúde do trabalhador;

11\ - ordenar a formaçio de~ 1IuJnaIIOI DI úa de saúde;

IV - participar da fonnulaçJo da poIltiCa c dac.~ das ações de sanea
mento bisico;

V - inc;remenllr .:m SUl área de atUlÇio o clcscnvolvimento cientifICOc ICCno
16gic:o;

VI - fiSQIlizar c inspcc;ionar alimentos, compreendido o c;oatroIc de ICU Ialr
Jlutric:ional. bem como bebidas c 'lUIS para COIIIUIIIO humano;

VII - participar do cont.roIc c fiscalizaçto da produçio. transpol1C. pIIIda C

utili7JlÇio de subslânc;ias Cprodulos psiI:oItiVOI. t6xicos c radioatiVOl;

VlJI-colaborar na protcçJodo meio ambÍCIIIC. nele lllllllpI'CCIId OdolIà-

APOIAMr.:Nro
RllA CMíA1A

REPETrDA
Hl.RCIJLANO ANC:lIllNL 111 (Rl.PE..1lDA>
SILVIO ABR~.II (REPE f IDA)
CAIH or; (:AMlJI~CA (RU'U IDA)
WAGNER ROSSI (RG'E 11I>A)
I'LIJRINIIO AElI~AO (lU PU IDA)
PEOlIlNlIO AI3RAO (REPI:: nDA)
rLRNANIJO D1NIZ (RLPl.l10A)
MARIO DE OLIVf::IIlA (REPEnDA)
LUIZ CAI~LOC IIAULY WLPUWA)
ADROALDO STRECK (fU,:PlZfIOA)
L.UIZ CARL.OE; lIAULY (I~l.rE.11OA)

.JULIO RE:Dl:":l:KER (REPETIDA)
LUIS llAIWO(;A (RE..I'E.11DA)
Jr::RONIMO REI:> (RE:PEflOA)
.IOSL DL AllRLU (RLI'U 10Al
LUIS DARlJOSA (REI>~fIDA)

rLRNANDO DINIZ (RLrL1IDA)
JOSE JANENE (REPETIDA)
ElONH AClO Dl. ANIJ~ADA (RLPlllDA>
..lOAO MAIA (RLI't::l lUA)
rWElcrno PAIIL lNO (RLPlllOA)
PAULO DE VELASL:O (R~I'ETIDA)

ROGLRIO SILVA (RLPL11DA)
ZAIRE Rt::lt::NDL (REI'LfIDA)
r Hmo DL CACHO (RE.I'U IDA)
PIlES LANDIM <REPU IOA)
r~)(;AIWO lZAI( WU'U ll)M
SERGIO 3ARC~LI,OU (RLrEIIDA)
lNIO ElAC~I (R[PL11DA)
R ICARDO lI~.lIAI.;l.l() <:~G'EnDA)
HIL.VAN r ~L.ll-:L WU'UIIJAl

NAO CONf I~R :.:
,IAHW CAr(NLH.:O
AIRTON DL:'!"
1'1 AMAr~ t;U~I'A

MA:H~U1N:IO 1.::lt'01I)
." ':r CAI~LOS COU'll.NIIO
CANO IDO MA r 1'0:;

1l.LGIVLL
4';>

ó7 
:58
79
139
S'4 
95 
S'6
97

111
ti?
116
1113
119
120 
129
136 ...
137
138
139
140
141
143
'.44
14~i

145
14b
j 40
t50
151
1.53
:I.Ei5

152 '

AlJSINA11111AS CONI )I~~IAIJAS ••••••••••••••••••• '.71
A:>SINAfURAS OL APOIAM~NIO ••••••••••••••••• 1
ASSINA11l1.:AS IU.I'U1DAC •••••••••••••••••••\,. 31
ASSINA I"URAS Il.EGIVt:. [:3... •••••••• ••••• ••••• ê.~

.AlJt:INATlIl~AS GlJL NAO (:ONI LRL~l. • • • • • • • • • • • • • 6
ASSINAI"URAS Dt:: DEPUTADO:; LIC~NL:IADOS•••••• 0
ASSINATllI~AS DL SLNADOI~LS.................. e

...................................................................



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 11 6027

JUSTIFICATIVA

Art. 192•..............................................................

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAol

..IAkOAt.: L) M/'!
I lU () BACC!
J()Lt 1111 L Clll:O 1
II~IH ULQUt U~A

IWNALlIO ['li;] M
J081 GANTANA 1)1 VA~H:ONL.:l::-LLO:.i

CI:JCAO EH:IB]L)(I
,Jo:;r Li~NO J NO
t:ONf tlclo MOll1~A

lO'" RLll.NIH.
~lIULM MLlIlNA
VII;t:.N n A!~RIJl)A

NILlON DAI ANO
i1AIJRlr: [O CAMPO:~

8ALAllE..l CARVAII:O
LUll CANL.O:3 UAUI Y
JOCr. f or~lllt"'f\1 I
E.l RA I t1, 'I,I~)

lNJVALOO I:IUL]I:O
ARNALOO FARIA OC nA
CAGG) (J CUNI:A I ) MA
IIH~lAN() CAGfRO
ROlj[f~J() AI~AtJ,10

MAIIl< 1 LJ o ln 11itlJ AO
U;lNI:O AI~All 10
AI cn:., I () NUUl:i I :..:~:{t J :~A

Jv!.,[ CAr~LOL VIL ) (.'É\

fHH1LllI () VAI AIH~t'

r'llJl:O NOVA]L
AflIJIIll? VIRUlt LO Ni..IO
AI~I~Âl. DO líAUL 1 J~A
,IAI:~ ~(}Ml: 'i
ClVll:INO GAVALCANIJ
AI ~)Aa() HAIH)t r-Il:rl\ N: lO
1 U:NANtH, (.(H,I~ ..
AI)i,II';I(l ti,'.': Ir,',)',

NIL 'I OH t.. lf:GIIL lI:A
O:.'iOll] (} AfI:UHI~O

ROGLln o tí) I W,
:";L lJL N 1 ANO AI V~" 'i

li GII:AI:L)(,
fi I M: N I :: I UOi-\:';
'fI !ir'! n:I'~,) Il~ ..
ltlllf':lJi1 A~ll r11~1..:L1

ROBU~ I () r:.',:';:.H)ft
CI1'!:JANO <:01<1:1 III
UL 11"HIO RO:JAt)O
,IOAO PIL70LAII1
• l RNfitll H> IHNII
HAlno l>L ()I )VllJ.:A
LllOJO PlN:tL.lRO
Rlll\ I:AM(Ur..
N)l 1'\/11:]0 MJ~ANUA

,JOAO I 110M: ti::J I WJN:lO
:t 11 A (;L/I WI:A
1)II1LIO PJ.:3ANl :';-';111
Ml1t.i!.í/'l Ul MI t.
r;OkAIII~l :.iO:Ja lN:tO
RI LAIWO lL.A~

.toAo PAIJIO
lia WI .Ilttao"
t.:lIJ co VIl.! I AN I;
.JOAO I At;~jAI\l Ll.A
JOAn I;O:..LW
f'ALlIa I'OGUL
pt-.oao WII :.H)N
.fOtil 11 :O~íAI NONO
C[C1 o.:LJNlIl\
AIIAIIl O I'L !:LIRA
:tLLIO RO::;A~

"AR INI IA RAUI'I'
RAQUFI CAI") ItJl~R UJL
~IA] Kl. f t.~NANIJLt;
AN13AI OOMt:.:J
lJUJI:Al AN A(JII) AI,
p:::m~o GANLOO
LlJlIARUO MAGCAr.:LNIlA(;
i1AX RO:.it:NMANN
NOLL lIL (IL 1VLlllA
DOHINliO:3 OU I :~A
I'LLHW LOIWLA
:'U11,LMON H()[)R lllllL~;

,1t"lJI.o A:l,l
:.H MAO 'H ~~:i I i1
lAIJl:ri Il;lnll ) 1:0
nl)l1'cl:~,' 1 aAt·Il;o
WAI ~UMl~O l ]O~AVANll
:.OJ.~)OI~ ArW:iiNíI

PAUl. o OU IJAI)O
f'/tlll o 111AN
UL Nt l>lIO UOMINtH):.i
JOi kAN I J.:L.l/i I
IVl~NI)I(O l:IJNlIA 1 I Mrt
Jll:OIHMO la l~'

H1I 'ON MLND::)
NI L GON MAI<GlJLI.tL. Ll
VIL:L'NI: l:A:JI:JON:
O!;VA1. 00 U] 01. (.;J:J
Ar~Al;LL Y U:" PAULA
"AlILO UAlIL"
UANLL C) OL CA:3.RO
(il Nl ti10 [J[ ~NAr~UINO

HOUa1LilJLS" PALHA
M~RIO CAVALLA,ZI
LIi:ON!DAS I:RI:311NO
Jota .IANlN1
ANtoNIO FU,It\O
ALZIRA LWlIII ()I~

ANIONI.O ..JOAQUIM
.Ior:[. 11:1 1 (;(':1:

IHl.Nr.Y VIANA
110NJI Ano DL ANOI'AOA
ARY KAIlA
Gll VAN I Rf.IIlL
MARt:ONI PIOR LLI O .
.JOI:BL WIL[;ON
GI.A{JOIO I:A..JAOO
j'{\lILO l:jOtJVL A'
lIAIWU)O l.l MA
CIIlO NOllU[ lI:A
N: '( lOI'L.ti
.:t1 U!:l[ AI m )[;("
:ILHI;UI ANO ANn:IIN:. l I f
Wll tiOI~ l:l:AHLO
:.a:niJ. v 3AUL:t L 1 ():,
ADAO I'RL I I ()
Nlt:[A',) UI:Ii. HH>
ULNLI.}J. I o h\JlMARAL ti
I1lm ! (:., VAI ÃI)A()

Cl LJ(.1 MI NOI L
:li IU-~I;L J I (J i O:~ IVi
Nll'.;o'J ()I(W!:

A~j:il.NAIIJl(A~i l.ONI I~MAUA:; ~ ~.· .. • 1//
'~l! .. ti] IUllll1:A!, UI. AI'OHtt11 N 10 ,' ,......... 0
r":.i:-iJNAIIJHA:.i I~:l': 111}j I ••• M ~ i,",
t!l: ..!;ll'JHIIII;AL 1lt h!VL IL .
n',,:i I NA I IIlU\:, ')11; Nno I,OW:;I: n •• .')
~,\LLJNAllllalt. OI. ['LI'lIl{dHI~' : )(·lN(.lAII()~.J 0
A~i:i 1t'h\ IIJIU,'i I;.: :.;1 ~U~I>ClaL:"" ·... 0

AO~OAL[)O f: II~L LI(
m::R:30N P[RL~j

CARLOL; CAranNAI
ROULR 10 MA13AlIIAL:3
VALOJ ~ COLA1"I0
FeRNANDO L YHA
LI.III' L.OMAN I o
PAES l.ANDIM
PAUO[ mR Y AVll I NO
JACKGON PLRl.[NA
B. GA
IN()CLNt: lO OUVL IRA
Nl LSON 11:AU
LAIRL RO:.,lU)O
Nl Lt~ON €:.o) UGot~
R fI... AU IH) llUU~L1 I, ()
[.11111: 1':·.1(H)I:O
JULIO Rt.l'LCKI.;f~

(,;Ut:IA 1'1 J.:ra IR/,
AN I oN I () JOAul)1 M A:~AH 10

ll:IIU r lIWL J I'"
f RA!Jt;l:'jCO ROOIHuIJL~)

Ll1t4llf\ n\lLNO
PR):3l;O Vl1lfUi
RU~AN l:lIl: I,'
•.JrilU 301 ~otU1llo

SAI:NL y r] L~:o

lL1IHI KII-<~il

Iln (\I.'JO IOHiL:I:A
AIJUU:i I U N(.;IH)L ';
"Atlt o I'AIM
L.1. 1 A~i MIJRtln
AL CIO NLVU;
3L I () i1riN:.itHl
rAUL () I:L Úl ANUL r:
I 101'01 I)() :H. :,,:.H>Ni...
f.'OL.:t I: lO Il:AtJCA
1,.(: UNi tl l,JMm~ UI I~

MnNOL I CA!; 11:0
I. WAI fiO I» I NIlf\II:
H/tllkO l OI'L t;
I n: 1 Uf~:H 1 I ;)
ROIlI 1.10 ,lll 1l.I.t,OU
lu 1U: :11 ~'l UIJ:

Brasílill, 20 de merço de 1995.

Senhor 5ecrelário-Geral:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçlo di! AIu

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais instituições
financeiras, bem como seus impedimentos após o exercí
cio do cargo, dentre eles a vedação, para CMI membros da
diretoria do Banco Central, de.exercer cargo, a qualquer
título, em instituição financeira nos dois anos segÍlintes
ao término do eu:rcíciQ do cargo::

171 assinaturas válidas;
001 assinatura de apoiamento;
031 assinaturas repelidas;
002 assinaturas ilegíveis; e
006 assinaturas que nAo conferem.

te,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 1995

(Do Sr. Adylson Motta e Outros)
Dispõe sobre requisitos para a escolha dos membros áa D~

retoria do Banco Central.

Não se pode permitir que'esses diretores, que têm a
missão principal de vigiar os bancos privados, possam depois ser por eles
empregados, numa espécie de recompensa por bom comportamento.

'Sala das Sessões, em ) b d-L.LLL(1.,'1 ~b .:u IC; I:l S

De~~MOTTA

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 3D DO ART. 60 DA CONS
TITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DE
OUTUBRO DE 1988, PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Artigo único. A Constituição passa a vigorar co~ nova
redação para o art. 192, inciso V do~ na forma abaixo:

Os diretores do Banco Central, sobretudo o seu Presi
dente, tem sido recrutados na inIciativa privadl:\, geralmente..

Ofício neOJ1-195

Comunico a Vossa senhoria que a Proposta de Emendll •
Constituiçlo, do Senhor Adhemar.de 8IIrros Filho, que "Revoga OI §§ 1" li 3", do 1Irt.
199 e altera a redação do inciso I, do art. 200, da Constituição Federal, contém
numero suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
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PROPOSTA- DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 25, DE 1995

(Do Sr. Severino Cavalcanti e Outros)

rã nova redação ao caput do artigo 59 da Constituição
Federal.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

A5 Mesa da Cimara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da Coostituiçlo Feden1, promulpm a seguinte Emenda ao
texto COII5titucioaal:

Artigo Único - O Caput do Art. S·, do Titulo 11, Capítulo I da
Coostituiçlo Federal, passa a vigonr com a seguinte mIaçio:

"Art. S· • Todos sIo iguais pmnte à lei, sem distinçio de
qualquer~ garanlindo-se aos brasileiros fi aos eslmJgeiros residentes
no Pais a invioIibi1idade do direito à yida, deIde a lU eoecepçh, à hberdade.
à igualdade, • segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"

JUSTIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...................................................................................
TInll.o VII

.......................................................
CAPi1U.oIV

Do Sumu FINANCEao NACIONAL

Art. .,:L o sisIema financeiro 1IICÍOIla1. esuuaurado de torma a pnIIIlOVer o dcIea
~equilíbradodo Paísca servir_ i_dac:oIcIividadc. leflI rquIado
_ lei Cla-jllen8Cu..... que diipri. iacIusi\oc. Illbn::

v- 05 requisilos l*lIa designaçlo de membros di din:toria do bIJlco CCllInII c
demais insútuiçlies financeiras. bemcomoseus impedímeIdoIapó5oc=c:lciodo c;aqo;

A vida é o mais elementlr e o mais importmte de todos os direitos
hllIDlllOl. AssinI, quem tira a vida de alguém, m.1he simu1tllneamente, todo&
esses direitos

A vida humana é uma só, começando com a c:oncepçIo e
terminando com a morte, nio sendo pouivel, nos tempos de hoje &lar·se em
uma vida intra-uterina e outra extra-uterina, porque evidentemente, o produto
da coocepçlo nIo começa a viver com o nucimento.

A Cllll5tituiçlo tem o dever fundamental de preserwr e protep a
vida em qualquer de JUU fases. Se nio o fizer. perde a lIlItDridade moral para
protepr qualquer outro direito, que será sempre secundírio em reIaçIo a vida,

NIo podemos DÓS legisJadores, illJlOlV o pensamento da imeDsa
maioria do Povo Brui1eiro, que defeode a ~oIabilidade do direito à vida
(N1o Matlrís!), deixIndo-oos ser iniIuepciIdos pelo histerismo de mn
pequeno i"JPO que defende interesses pfóprios e CSCUSOI fi que apregoa
argumentos sem qualquer coosistencia.

A redaçIo proposta , acrescentàndo a expressIo "desde a sua
concepçio", vem prantir definitivamente a iIIvio1abilidade do direito a vida,

salvaguardado no texto da LeiMaior~.
Sala das Sessões, em

Depu a kauti
1-/ . PE - •

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Alas

BrIIsília, 20 de l1llIIÇO de 1995.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa senhoria qua a Proposm de Emanda à
ConslituiçAo, do Senhor Adylson Motta, qua "Dispõe sobrB requisitos para escolha dolI
membros da Diretoria do Banco Central, cont6m número sufic:ienle de signatálÍOll,
constando a referida propo5íçiio de:

Atenciosamenle,
1n assineturas válidaa;
016 assil1llluras repetidas;
001 assil1lllura ilegivel; e
aos sssineturas que lll10 conferem.

ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
Af:CIO NEVES
ALBE.RICO FILHO
ALEXANDllE CARDOSO
ALVARO iJAUDENCIO NUO
ALZIRA E"'LU rON
AN r BAL GOMES
ANJONIO DOS SANros
ANTONIO .JORGE
ARI MAGALHAES
ARMAtlDO ABILlO

CAr~LOS ME.LU: S
CASSIO CUN~IA LIMA
CL~jAfl 8("f'JlJE.. [lIA
CHICO DA Ph'INCr.SA
CHIO N()GUI"lIN'"
LLALlDJ.O Ct,JAlH)
COIHOLt"iNO SALes
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DARC!~IO rCRONDI
OIL50 SPERr,r rC(l

ARTHUR VIRGILIO NE10
ATILA LINS
AUGUSTO NARDES
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LlRA
BENEDiTO DOMINGOS
BENEDITO GUIMARAES
BENITO GAHA
BETo MANSUR
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS APOLINARIO

JOBF:" CAI~L()S AI FLlIH,
JOr,l' Ctlr:LO~... I. t,~:l llL'!.
Jout CARI_OS VI~ [NA
.I(J!;C r'fl~'Jf!:i

IOr~f r H I ,~;u I
./OSF _tOlHiF.
JOSe. LINII('.HH.~j

,JOm. lLJLl L:1.r~OT

..J()~..L f11:NJ.)ONCA 01. ZLl·H:'~1

JOSL MUCIO MONTEIRO
Jost PRIANTE
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Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda à
Constituiçlo, do Senhor Severino Cav!llcanll, que "dá nova redação ao Caput do Art.

5' da ConstituiçãO Federal" contém número sufiCiente de SignatáriOS, constaMO a
referida proposição de

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 175
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. ~

"OTAL DE ASSINATURAS 1.85
SubseçioD

IN EmeniM • COII6lItuIçMJ

A Constituição poderá ser emendadll mediante pro-

OOLORES NUNES
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
EDSON QUEIROZ
EDUARDO BARBOSA
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EZIDIO PINHEIRO
FAUSTO MARTELLO
FEllNANDO GOMES
FEU ROSA
FRANCISCO HORTA
FREIRE JUNIOR
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO. FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO SOUTO
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI~ACKEL

INOCENCIO OLIVEIRA
JAIME MARTINS
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JARBAS LIMA
JOAO CO~ACO

JOAO FASSARELLA
JOAO LEAO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOSE ALDEMlR
JOSE BORBA

PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDE.IRO
PAULO GOUVEA
PAULO MOURAO
PAULQ PAIM
PAULO RITZEL
PEDRO CIJRREA
PEDRO WILSON
PHILEI'ION RODRIGUES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
ROBERtO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBEIiTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBCIHO MAGALHAES
ROBERTO PE.SSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
ROBSON TUMA
RODRIGUES PALMA

SECRETARIA-GERAl DA MESA
SeçAo de Alas

Oficio n"{)J'(Í95

Senhor SlIcrelário-Geral:

175 assinaturas válidas,
JOB assinaturas repetidas e
003 aSSinaturas que não conferem

JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
.IOSE SANTANA DE VASCO~ICELLOS

JOSE TUIJ~

JOSIAS GONZAGA
JOVAIR ARANfES
JULIO CESAR
LAUI!A CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCIO REINALDO
MARCONI PERILLO
MARINHA RAUPP
MARQUINIIO CIIEDlD
MATHEUS SCIIMIDT
MAURO LOPES
MENDONCA FILHO
MICHEL TEMER
NEW:rON CARDOSO
NEY LOPES
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
NILTOlII CERQUEIRA
ODELMO LEAO
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHEIROS
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PADRE ROQUE
PAES LAMDI"

ROGERIO SILVA
RUBEM MEDINA
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRA STARLING
SANDRO MABEL'
SARNEY FILHO
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA'
SIMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
nTE BEZERRA
UBALDO CORREA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDEMAR COSTA NETO
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
WAGNER SALUSTIANO
WELSON GASPARINI
WLR NER WANDER ER
WILSON BRAGA
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA

REPEfIDAS: B

Brasília, 2'" de março de 1995

AtenCiosamente,

/

.t~.~/'~~ ..,.~
CLA GUIR'RÃ

he ;

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

111IIIo •

c:.ptuIo I
DOS DIREITOS E DEVERES II'IDMOOAIS E COlEI1YOS

Art. 5' Todos do iguais per... e lei. tem diltlnçAo de quel·
quer IllItureza. garantJndo.le 80S brnlleiros e 80S estr8l'lgeiros
residentes no Pais 11 InYiolabllidede do cirelto li YIda. li 1IbercIade.
11 Igualdade. li legurança e li propriedade. nos termos seguintes:

'bulo IV

DA ORGMlZAçAO DOS PODERES

Capftulo I
DO PODER LEGISLATIVO

Art. 60.
poste:

I - de um terço. no minimo. dos ~mbros dIl CArneI'll
dos Deputados OU do Senado Federal;

I - do Presidente de República; .
• - de mais de metade des Assembléias LegislatIvas des

unidllCles de Federação. manlfestando-se. cada urne deIos, pela
maioria relativa de leus. ~mbros.

I 1" A Constituição não poder6 ser emendada na Ylgéncill
de intervenção federal, de estado de ~fesa ou de estado de
Iitio.

I 2" A proposUI ser6 díscutide e vetada em cada Casa
do Congresso Nacionlll. em dois tumos, considerando-se apro
vado se obtiver. em ambos. três quintos dos votos dos respectivos
membros.

I 3" Aemenda 11 Constituição será promuJgadll pelas Me
lIl5 de amara dos Deputados e do Senado féderal, com o
respectivo número de ordem.
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PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 26, DE 1995

(Da sr- Rita Camata e outros)

Dá nova redaçáo ao artigo 62 da Constituiçáo Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N9 02, DE
1995)

Ae H.ea. da Câmara do. DePUtado. e do Senado F.de
ralo noa termo. do art. 60 da Conatituic40 Federal. promul.~ a
eeeuinte Emenda ao texto conBtitucional:

"Art. 12. O Art. 62 da Conetituic;:lo Federal PaIIea
a vi.orar com a eelUinte redaçAo:

·Ar~. 62. Em ca~o de ur.enci~ e relevancia. o Pre
8idente da República poderá aào~ar medidas provi
sóriar;.. :om forca de le i. íevenao :!:ubme'Cé-laa de
imedta-:o oIS0 COnl'ree8o Nacl.onal que. eetando em
recesso. ~erá convocado y&ra =e reun1~ extraordi
n.riam.n~e no praao de einco diaa.

! 12. 1I!1O "erllo objeto de medida provisória ..
lIat6riall:

I - re.ervada. ao doainio de lei complementar ou •
COllPatlncta exolu.iva OI> privativA' do ConlrB""o
llacipnal ou da qualquer da sua. ea...:
11 - relacionada. a:

a) nacionalidade. ~1dadan1a. direitoE po11ticoa e
eleitorait:

b) direito penal:

cl plano. plurianuai". diretriz•• orcamantiria••
orcamentoe.

, 22. A.. ...didae provis6ria. pard.....o .'f[cácia.
de"d•••dicao. ee nllo forem convertida" .11 l.i no
prazo d...-..ta di.... .... c:cntar .de eua public..
c.o. devendo o ~.rea.o Nacional dillciplinar.
·atravéa d. d.creto lesielativc. as.relacOe.. juri-
dica. d.l•• decorr.ntee. -

• 32. 11.0 editado o re"pectivo d.cr"to l ••ialativo
no prazo de .eBflenta dias. aIS r.laçee~ jur1dlca.
decorrente.. d. ..d1d. pravill6ria cona.rvar-H-ao
por .la re,ida••

li 42. t vedada a reediçao. na aURDa eeelll.o 1.-:
lialativa. de ...dida proviaória nlo apreciada ou
rejeitaàa. no todo ou em parte. pelo Con.r• .,.,o
Nacional.

Art. 22. Esta emenda eonetitucional entra em v1.or
na data de eua publicaclo.

JUSTIFICATIVA

ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARY KARA
ATILA LINS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS
BElO LELIS
CARLOS AIRTON
CARLOG CARDINAL
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS,DUTRA
DOMINGOS. LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAU.JO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO .JORGE
ELCIONE BARBALHO
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EURIPEDES MIRANDA

MARCELO TEIXEIRA
MARCONI PERILLO
MARIA ELVIRA
MARINHA RAUPP
MARISA SERRANO
MAURI SERGIO
MAURICIO REQUIAO
MENDONCA FILHO
MOREIRA FRANCO
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
OLAVO CALHEIROS
OSCAR GOLDONI
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO DE VELASCO
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAiMUNDO SANTOS
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAU.JO
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO PAULINO

HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUMBERTO C05TA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
.JACKSON PEREIRA
.JAIR SIQUEIRA
.JOAO HENRIQUE
.JOAO THOME MESTRINHO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS SAB0IA
.JOSE COIMBRA
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE LINHARES
.jOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE
.jOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
.jOSE THOMAZ NONO
.JOSIAS GONZAGA
LAIRE ROSADO
LAUkA CARNElkO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIS EDUARDO
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCELO BARBIERI
ROBERTO VALADAO
RONALDO PERIM
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ·
SANDRA STARLlNG
SIINDRO MABEL
SARAIVA FEUPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO AROUCA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVEKIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BKASILEIRO
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
TALVANE ALBUQU~RQUE

TETE BEZERRA
TlLDEN SANTIAGO
UBALDINO .JUNIOR
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ARRUDA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
YEDA CRUSLUS
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

Esta proposta de emenda con~titucional 4 ori8iná
ria do Parecer nQ :5/S4-RCF de autoria do Deputado Nelson Jobim,
quando relator da Revi~ao da Constituicão Federal em 1994. que
nio foi apreciada pelo Conlree~o Revisor.

Reapre8entamos a proposta contida naquela parecer
para dar nova redac!o ao art. 62 da Conetituic!o Federal. v.dando
& ediç!o indiecriminada de medidas provi~orla~ com força de lei.

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• i76
ASSINATURAQ DE APOIAMENTO................. 1
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 5
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 3
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••••••••••••• • 195

REPETIDASZ 10

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

Senhor Secretáno-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhora Rita Camata, que "dá nova redação ao artigo 62 da
Constituição Federa'" contém número suficien1e de signatános, constando a referida
proposição d,,:

ADEI. GON l..: tllE 11'10
AOtLSON SALVADOR
AOIH MAl? ::>1:: BAIHlO!; r J1.110
':,!;'Yl ''';I)N H\) 1 T,~

AEC!G NlVt-';
~Lr.F. rn o tiO!. DMAN
,~LCE S H til. Hl !or-.
AI ()f~~l(1 NUnf,'.1 funn Iflt,
(.\"JAfW "AlJUf NC I O NLfO
ANIBAL UOMfS
ANIVAI.DO VALE
tlNTorHO DO \'ALLE
ANTONIO FLIJi~O

AUTONIO JOAQUIM

rATIHA PE.I.AlS
I E.l. rx Mt.NUONCA
Fuuui~mo olNTl
FEllNANno IjfllJ1.IRA

F' l RN~iNDO liOME. S
f t:.1~Nt\Nno T()llIU~;

f' LU RO!-iA
r'LAvro ARNS
fLAVIO DLllll
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GERMANO 11IGO 1 FO
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA

/
OfiCIO n° '-IS 195 Brasilia, 24 de março de 1995.
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176 assinatlX8s válidas;
001 assinatura de apoiamento;
010 assinaturas repetidas;
005 assinaturas que nAo conferem; e
003 assinaturas ilegiveis.

Atenciosamente,

í'

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

1IIuIo IV

c.pIuIo I
DO PODER lJ:OISLAT1VO

SubseçioD
~ EmeIllM • ConstIIu/ç.,

Art. 10. Ao Conttituição poderá lei" emendadl medilnte pr0
posta:

I - de um terço. no minlmo, dos membros di Ornara
dos~ ou do Senado Federal;

I - do Presidente da República;
• - de mais da metade das Assembléias L.egisIIltivas das

Wlidades da Fedel'llÇão. manlfe~se. c8dll ume delas, pele
maioria reIativlI de leUli membros.

t 1° Ao ConstituiÇão não poder6 ser emendada na~
de intervenção federal. de estado de dfofesa ou de ntIldo de
Iilio.

t 2" Ao proposta será disculida e~ em c8dII Casa
do Congresso Nacionlll. em dois turnos, considerando-se apro
wda seObtiver,em.mbos, trés quInlIosdosvotos dos respectivos
membros.

t 3' Ao emenda li Constituiç60 será promulaada peI/Is Me
us da Ornare dos Deputados e do Senado redenll. com o
respectivon~ de ordem.

I 4° N60 ler6 objeto de ~1'lIÇ1o• prclpOIla de emen-
da tendente • eboJir:

I - • fonnI feder" de EItado;
I - o voto direto. teereto, unlYeruJ e perl6dico;
• -la IepIraç60 dos Poderes;
IV -101 dfrellos e garantias lndMduals.

i

I 5'" Ao matérill constente de proposta de emendll rejeitada
ou hNda por preludieadl n60 pode ser objeto de nove proposta
N mesma leSS60 Iegisletive.

Art. 62. Em caso de re~vim<.1a e ~rgéncill. o Presidente di!
República podera adoter medicUJs provis6ries. com forç/l de lei.
devendo submeté-Ias de imedimo eo Congresso Nacionel, que.
estando em recesso. lera convocedo extr/lOrdineriemente pera
se reunir no prllZO de cinco dills

P.r~t7Ifouníco. As medides provisón/ls perderão eficácia
desde • edição; se não forem convertidlls em ~i no prllZO de
trinta dies. a pertir de sue publicação. devendo o Congresso
Uacionlll cIiscIpIinIlr as relações juridices dellls decorrentes

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 27, DE 1995

(Do Sr. Antonio Bnsll e Outros)

AI tera a redação da alínea "c", do inciso I, do artigo 159

da Constituição Federal.

(Â COMISSÂO DE CrnSTITUICÂO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da CâJu.ra dos Deputados e Senado Federal promulgam. a

a seguinte emenda ao texto conatitucional:

Art. 11 - E: conferida nava radaçlo a al1n•• "e",

do inc1ao I do Art. 159 da Conatitulçlo Fadaral, p ••••nda a vigorar Q

diapa.i tivQ co- a ••guinta r.davla:

"Art. lS9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I •••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) Quatro par canto para apIle.vlo •• progr••••

da rin.nela.anta ao ••tor produtivo da. Regia•• Norta, Morda.ta, _ Ca!!,

tro-O••ta, atravl_ ~,. eu•• lnatltuiç:a•• tlnanceir•• da caritar reg1onal,

da acorda coa oa plano. regionai. d. da••nvolvi••nte. ricando .......r.

da 8D •••i-iJ'ider do Horda.ta a ••tad. do. r.curaoa d•• tJ,nadc. i r_9th,

.u. publ1c.çlo.

o diapolitivo contempla tr'. regíel. profund••antl agravI

da. pIlo trataMlnto da'igual iMpa.to la longo aOI .no.,r~••6 t ••

contribuído·no ••ntido da conlolidar uma po11ticI plrver•• I CQIDni~

lista, onda o Norta, Nord•• te • Centro-O•• ta alo tratado' co-o .nt.~

dOI. nlo CD.D~v.rd.d.lr•••nt. preclitua I Carta "agna, d.f.ndendo u••
m.lhor polltic. d. d•••nvolvi••nto • d. int.gr.çlo r.gi~n.l, propug-

n.ndo p.lo di.inuiçlo d•• d••igu.ld.d•• r.gion.i.; n••••••ntido -

no••••••nda pretendI lo.ar ••torçol la tundo j' Ixi.tanta, por u••

qu••tlo d. r ••pon••bilid.d. ~ int.gr.çlo n.cion.l.

S.la d•• s...e•• n ~~.O~. '7>
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ELISEU MOllRA JOU~ PRIANTE RDNIVON SANTlnUO
EL rON ROH"LL T .jOSE ROCHA RUBENS COSAL
E.HE.RSON OLAVO flIRE,U JOSE 5ANrl~NAOCVASCONCE.LLOSSALATIEL CARVALIIO
ENIVALDO RIBF IRO .jOSE TELES 5ALOMAO CRUZ
ERALDO TRINDADE .jOSE THOMAZ NONO 'SANDRO MBEL
EUJACIO SIMOL.S JOSE TUDE SARNEY FILHO
EULER RiBEIRO .JOVAIR ARANTES SEBASTIAO MADEIRA
EURIPEDES MIRANDA .JULIO CESAR SERGIO BARCELLOS
EXPEDITO JUNIOR LAIRE ROSADO SERGIO CARNEIRO
FATIMA PELAES LLONIDAS CRIS1INO SEVERIANO ALVES
FELIPE MENDES LEOPOLDO BESSONE SEVERINO CAVALCANTI
FELIX MENUONCA LEUR LOMANTO SILVERNANI SAN10S
FERNANDO GOMES LIDIA QUINAN SIMARA ELLERY
FERNANDO TORRES LINDBERG FARIAS UBALDINO .JUNIOR
FLAVIO DERZI LUIS BARBOSA UBALDO CORREA
FREIRE .JUNIOR LUIZ BRAGA UDSON BANDEIRA
GEDDEL VIEIRA LIMA LUIZ FERNANDO VALDENOR GUEDES
GERSON PERES LUIZ PIAUHYLINO VIC PIRES FRANCO
GILVAN FREIRE MANOEL CASTRO VILMAR ROCHA
GIOVANNI QUEIROZ MARCELO TEIXEIRA WILSON CUNHA

~g~;.=~= ~~~:,IOTA MARCIA MAR INHO ~~~~E~E~~~~~OZ
HELIO ROSAS ~::~g~I M~~:~~~O OSCAR GOLDONI
HILARIO COIMBRA MARIA VALADAO OSVALDO REIS
IBERE FERREI~A MARILU GUIMARAES PAES LANDIM
ILDEMAR KUSSLER MARINHA RAUPP PAUDERNEY AVELINO
INOCENCIO OLIVEIRA MARIO NEGROMONTE PAULO MOURAO
IVANDRO CUNHA LIMA MARI5A 5ERRANO PAULO ROCHA
3=~~~ ~~~~:~~E5 MELQUIADE5 NETO PAULO TITAN
.JOAO ALMEIDA MENDONCA FILHO PEDRINHO ABRAO
.JOAO COLACO MURILO PINHEIRO PEDRO CANEDO

.JOAO LEAO ~~~S~O~~=E5 PEDRO CORREA

.JOAO MAIA NESTOR DUARTE PEDRO IRU.JO

.JOAO RIBEIRO NILSON GIBSON PIMENTEL GOMES

.JOFRAN FRE.JAT OLAVIO ROCHA PINHEIRO LANDIM

.JONIVAL LUCAS OLAVO CALHEIROS PRISCO VIANA
3g~~ ~~~~~R ROBERTO PES80A RAIMUNDO SANTOS
.jOSE LUIZ CLEROT ROBERTO ,ROCHA RICARDO HER~CLIO
.jOSE MENDONCA BEZERR~ ROGERIO SILVA ROBERIO ARAU.JO
.jOSE MUCIO MONTEIRO' 'ROLAMO LAVIGNE' ROBERTO FONTES
.JOSE PINOTTI ROMMEL FEI.JO ROaERTO FRANCA

................................................................

17" assinaturas válidas;
007 assinaturas repetido;
001 lISlIinatura ilegível; e
004 assinaturas que nIo conferem.

Brasília, 27 da março de 19\15.

/SECRETARIA·GERAl DA MESA
Seç<'lo de Atas

ArI. 1st. A UIIiIo cnucprí;.

l-do podIIodi.'........doi ÍJIIIlIIIIlI~...c pI'IMIIIOI de qlIalqlla'_cDR,-,-~ca-aaC'*porllClllO ..1Cpi11lC forma;

ti) viDIC eum iJIlciill5 eciDI:o~por CICIllO ao FIIIIlID de ParIicipeçIo dos
EIladlJ5 e do DislrilD FcdcnI;

6) viJIIc ccloí5 iIIciro5cciIIIXId6cimoIpor CICIllO ao Fudode Participeçlo dos
MuIuclpial; .

c) trâpor CICIllO, ama apIDçIo em JlIOlliUIISde finançilJ!IC!ICO ao aetor pro
duliw das RcJi6cs Norlc, Nordcslc c CaIJo.Ocalc, Ilm'és de _ iIIIlituiçilcs fi·
lIIIICCiIas de carílcr rqjoaaL de acordo çODIOI pIaDIlI regionais de dc:IcDYoIvimcnl,
ficando mcgurada ao 1CIIIi-árido do Nordcslc I iDCladc doi RCUIIIlI dcsti1lldlll •
tqiIo. DI fonna que I lei CIlIbdcccr;

n:... do procIuIo di amcadaçIo do ÜIIIJI*O Illbre prodlICo5 iJIduslria1izados,
dez por CICIllO _ EIladoI e ao Distrito FcdcnI, propon:ionaIiIICIIIC ao YIIor da rcs
peclivas cxporta9lIcs de prodUlO5 induariaIiDdIlI.

§ 1.· Para efeito de cálculo da CIIIrCp I lei' cfetlllda de acordo COlII o previsto
iIll illCiso I, c.'CCluir_", a parcela di amcadaçIo do imposto de renda e JliUYCntOl de
qualquer natureza pel1CIICaItC _ Eslados, ao Distrito FcdcnI c _ MllJliclpilll, iIllII

ICniIll5dodisposto 1I0uns. 157, L c 158,1.

i 2.· A acnbuma unidade fcdciada pxlcrá ser destinada partela IlIpcrior a
vinte por cento do moolanlc I que se id'crc o illCiso n, devendo oCYClltuaI excedente
lei' distribuldo entre OI demais panicipaIIIcs, lDIJItido, em re1açIo a esses, o critério
de pani1ha JlClc CIIabdcc:ido.

13.·Os EsladIlI CIllreplio lOS rcspcáivOl Municlpios vinte CcillCO por CCIIIO
dos RCUIIIlI que Rabcrcm iIllIIl.Cr1DIlI do iIICiao li, oblicrvadoIOI criláiol CIIabclc

"c:idIlI ao an. 151, parágrúll \ÍiÚa), 1c 11.

Oficio nO ~./95

Comunico a Vossa Senhoria que e Proposta da Emenda à
ConsliluiçAo, do Senhor Antonio Brasil, que "altera a redaçlo da alínea "c" do inciso I
do art. 159 da Consliluiçio Federar' contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposiçio de:

CARLOS CAMURCA
CASSIO CUNHA LIMA
CELIA MENDES
CHICAO BRIGIDO
CHICO VIGILANTE
CIPRIANO' CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIOCA.JADO
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
EFRAI'M MORAIS
ELCIONE SARBALHD

ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATILA LINS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO DUIMARAES
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
CANDIDO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO

'ADELSO~ RIBEIRO
AECIO NEVES
ALCESTE ALMEIDA
ALCIDES MODESTO
ALDO ARANTES
ALZIRA EWE.RTON
ANA .JULIA
ANDRE PUCCINELLI
ANIVALDO VALE
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEI.JAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO .JOAQUIM
ANTONIO .JORGE
ARMANDO ABILLO

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES Atenciosamenta,

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TtnlLOVI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 28, DE 1995

(Da 8Ft Rita Camata e Outros)

Dá nova redação ao artigo 45 da Constituição Federal.

CAPfn,1LOI

Do SIS1ENA TIIBI1I',wo NACIONAL
(APENSE..SE li PROPOST1\ DE EMENDA li CONSTITUIÇl\O N9 la, DE

1995)

.......................................................................................... As Meeae da Câmara doe DeputadoB e do Senado Fede
ral, nOB termos do art. 80 da ConetituiçAo F~dc~41, promulaam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

"Art. 112. O Art. 45 da Conetituiç!lo Federal paeea
a viaorar com a eeguinte redaçao: .
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ª 72 Os ajustes nec:,ssãrios quanto ao número de
cadeiras e quanto a constituiçl!.o dos dietritos
aerAo fei toe; a cada quatro anos e sempre no ano
que anteceder ao das eleiçl5es para a Câmara dos
Deputados. pelo Tribunal Superior Eleitoral."

A presente Emenda ao texto constitucional
treta da eleiç~o para a Câmara dos Deputados. ado~ando o 8iBtem~

proporci.onal misto~ em que metade das vagas· será preenchida pelo
voto majorltário em distrito uninominaie e a outra metade pelo
candidato das lil!ta~ partidárias. propor-:=ionalmente a some. dos
votoe dietrit~~~ em cada partido.

"Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de re
presentantes do povo. eleitos em cada Estado. em
cada Território e no Distrito Federal. por uma
sistema proporcional misto em que metade das vagas
será preenchida por voto majoritário em distritos
unino~inais e a outra metade pelos candidatos das
listas partidárias. proporcionalmente a soma dos
votos distritais de cada partido.

39 Cada Território elegerá dois Deputados.

Art. 22. leta EmendA Constitucional entra em vi~

Ror na data de 8ua publicaçAo.

ª 29 Será arredondado para quatro a bancada dos
Estados que resultarem inferior a,este número.

JUSTIFICATIVA

ª 19 Será de quatrocentos e número total de Depu
tados. devendo a Justiça ,Eleitoral fixar a repre
sentação por Est1.ldo e pelo Distrito Federal, para
cada legislatura, proporcionalmente à população,
com o reajuste necessário para que nenhuma daque
las unidades da FsderaçAo tenha menos de ~tro e
mais de setenta Deputados;

ª 42 Quando aleum Estado ou Distrito Federal tiver
um número impar de cadeiras, metade mais uma delas
será preenchida pelo voto distrital majoritário.

§ 52 O voto distrital majoritário será apurado em
turno único. considerando-se eleito o candidato
que obtiver em cada distrito o maior número de
votos.

ª 62 O Tribunal Superior Eleitoral formará os dis
tritos com áreas contiguas e, tanta quanto possi
vel, equivalentes em populaçao .

Ae eleições àe outubro último moetraram que o e
leitorado brasileiro vem votando si:stematicamente em candidatoe
de um determinado di8trito. o Que na pratica comprova a adoç!.o
deste si8tema de e~colha para as eleições proporcionais.

Limita o número de integrantes da Câmara dOB
Deputado~ por Eetado. ao máximo de Betenta e o minimo de quatro.
Determina que o Tribunal Superior Bleitoral formará o~ dietritoB
com &reas contiauae e equivalentee em populaçQo.

t".lSSlNATU~F,~; CONI- H'Mô1DAS 17,]
AGSINATUHAS QUE NAO luNrlRLM .
TOTAL. DE.. ASSlNl"-ll!JRA'j HJl

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, da Senhora Rita Camata. que "dá nova redação ao art. 45 da
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[lIR.lPLDI~' MIRMJI)I,

SECRETARIA.GERAL DA MESA
Sação da Atas

Ofício nO 5 3 195

Senhor Secretário-Geral:

Brasília. 27 de março de 1995,
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Consflluição Federal;' contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

173 assinaturas válidas;
012 assinaturas repelidas; e
002 assinaturas que não conferem.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TIIIIIo IV

DA ORCWIIZAçAO DOS POD!U8

CepIuIo I
DO PODER LEGISLATIVO

Art. 45. li Omara dos Deputados comp6e-se de~
tantes do povo, eIelos, pelo listema ~oporcionaJ.em ceda Esla·
do. em ceda TerrII6rio e no DistrIto Federal.

t l' O número lotlll de Deputados, bem como li repre.
lef\UIç60 por Estado e pelo DistrIto Federal. terá ettabeIecido
por lei complemerMr, proporcionlllmente • populaç60. proce.
dendo-se IIOS ajustes necess6ríos. no lIIlO III'lCerior is eleições,
plIrll que nenhurTlll daquellls unidades da Federeç60 tenha me
nos de oito ou mais ele letentll Deputados.

§ 2' CIlda Território elegerá quatro Deputados.

Subseçio O
o. EmendI j COMIffuIçIo

Art. 60. li Conslituiç60 poderá ser emendada medillnte pro
postIl:

I - de um terço, no mlnlmo, dos membros da Omare
dos Deputados ou do Senado Federlll.

I - do Presidente da República;
• - de mais da metacIe das AssembIéills LegisllltivllS das

",idades da Federação, mIIIlifestllndo-se, ceda uma dellls, peIIl
maiorill rellltivll de seus. membros.

§ l' liConstituiçllo não poderá ser emendada nlI vigéndll
de Intervenção federal, de estlldo de dfofeSll ou de estado de
liDo.

§ 2< li propostll será discutidll e votadll em ceda Case
do Congresso NIlcionlll, em dois turnos. COhsiderando-se ap~
wda se obtiver, em ambos, trés quintos dos votos dos respectivos
membros.

t 3' li emendll ~ Constltulçllo será promuJallda pellls Me
sas de OlT\llrll dos Deputados e do Senedo Féderlll, com o
respectivo número de ordem

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 30, DE 1995

(Do Poder Exeéutivo)
MENSAGEM N° 306195

Estabelece alteração no processo legislativo.
IA COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)

Art. 1'. N> inCIIo Udo 11" do ut. 81 ,~ • aIIMa T, puaando O '*f>odIvo
• vigorar com. MIl..... NCIaçIo:

"Art.81••••••••••••••••••••••••_•••.•__•••_•••••__••••••••••-.-•••- .
..........._ -_.._ _ _ - " .

11· - - _ -..--..- - -..- __ ..............................................................._-_ __.
n._ -.----

............................................- .
f) cuat.1o cIII agurldade social......................•......._ _-

Art.~. Este Emendllentra em vigor na data dll sua publicaçlo.

Brullia,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

....................................................................................
Título W

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I

DO PODER LEGISLATIVO
.~... -. .. - - - ....... . .. - _.. ... - - - -

Seção V1lJ
Do Processo Legislativo

.. - . ...... . - ....

Subseção lU
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias ca
be a qualquer membro OLl Comissão da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Supe
riores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

~ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República
as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

11 - disponham sobre;
a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remu
neraçâo;
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

b) organização administrativa e judiciária. matériatribu-.•
tária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da adminis- •
tração dos Territórios; .

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico. provimento de cargos, estabilidade e'aposentadoria de
civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pú
blica da União, bem como normas gerais para 11 organização
do Ministério Público e da Defensoria Públicll dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração pública.

§ 2> A iniCiativll popular pode ser exercida pela apresen
tação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por,
no minimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos
por cento dos el1'>res de cada um deles.

Df. nO p. :;'C 195-CCJR

Senhor Presldente,

Bmsfiia, ~8 de março de 1995

definitivamente deverão, se aprovada a Emenda, integrar o texto da

Constiuição, e noutra Proposta, as nonnas transitórias. Logo verifiquei que isto

poderia levar a mo impasse, pois'.a aprovaçllo de wna sem a outra resultaria ou

inóqua, se aprovadas fossem apenas as normas transitórias, ?U desastrosa se

ocorresse a aprovaio das nonnas definitivas sem as transitórias, pois ficaria .

abano um "buraco negro" em matéria de previdência.

Outro critério, que me pareceu talvez possivel foi o de se colocar

n~ proposta de emenda as nonnas de custeio, separadamente daquelas que

chamaria de substiÍntivas. Também me convenci de que haveria um impasse

semelhante ao de que falei acima, pois de que valeriam as refonnas sem

custeio, ou o custeio sem as refonnas7

Fixei-me, assim, no único critério que me pareceu racional e

seguro: o de desmembrar apenas matérias que possam ser apreciadas e

decididas em tepII'lIdo, pelo Legislativo, sem que decisões díspares, ora pela

aprovaçio ou pela ~ieiçio, venha a trazer graves prejuízos para o setor

relevante da vida nacional que é 11 seguridade social.

Isto posto, proponho a este PlenRrio que da PropoSta de Emenda

Constituciona1 nO 21195 sejam desmembradas três (3) novas emendas assim

caracterizadas:

Em conformidade com o que ficou decidido por llSIB ComiSsão
nas reuniões ordinárias, dos cIlas 22 e 28 do corrente. comuniCO a Vossa ExcelênCia
que os ilustres membros deste douto órgão técniCO, nos termos do disposto no 8rtigo
57. 111, do Regimento Intemo, deliberaram no sentido de promover o desmembramento
da Proposta de Emenda Constitucional nO 21/95, que "modifica o sistema de
previdêncla SOCIal. estabelece nonnas de transição e dá outras proVIdênCIas", em 4
(quatro) distintas propostas de emendas constitucionais. tratando cada uma delas dos
seguintes temas, a saber a) transferência de iniciativa legislativa ao Presidente da
República, com exclUSividade, em maténa de custeio de segundade social. b) o
acesso a Informações fiscaiS, bancárias, patnmonlais e financeiras da conlribuintes por
órgãos de fiscalização tnbulána e preVldenClána, c) alteração de maténa relativa a
universalização e grelUidade dos serVIçoS de saúde como dever do Estado; e d)
diSposições substanCIaiS que modificam o Sistema de preVldênCle social.

Diante do exposto, e com os anexos que acompanham o
presente, encaminhamos a retenda propositura a Vossa ExcelênCIa, para as
providênCias de estilo, mormente a renumeração respectiva das propostas, com a
reserva temática supramenClonada. e a ullenor cIlstnbuição.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excel6ncla meus
protestos de elevada estima e conSideração.

'{/~Ia'm
Depu~ \ - BERT'à-M~lGí~l~

"flllSldenle

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado LUrS EDUARDO MAGALHÃES
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

EXMOS. SRS. DEPUTADOS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

No intwto de atender à decisão ontem adotada por esta CCJR, no

sentido de desmembrar a Proposta de Emenda Constitucional n° 21195, que

pretende introduzir reforma em matéria de seguridade social, venho apresentar

a V. Exas. sugestão para o referido desmembramento.

Antes de fazê·lo, devo esclarecer a todos as dificuldades

I)EMENDA "A", que pretende acreseentar Im& alínea f" ao
inciso n, do art. 61, da Consitwçio Federal. Tal proposta visa
ttansferir para o Presidente da República, em caráter de
esclusividade, a competência para propor projetos de lei em
matéria de custeio da seguiridade social. Como envolve redução
de prerrogativas do Poder Legislativo, toma-se desnecessário
dizer da sua relevância

2) EMENDA "B", que visa alterar a redaçio do § 1° do art. 145 da
Constitwçio Federal. A alteraçio perseguida consiste na
atribuição que seria dada aos órgIos de fiscalizaçào tributária e
previdenciária, para ter acesso a informaçl5es "sobre o
patrimônio, os rendimentos e as operaçàes financeiras e
bancárias dos contribuintes". Trata-se de mais uma, entre
muitas, tentativas do fisco no sentido de poder devassar a vida
econômica dos cidadãos, sem limites. É que pela legislação em
vigor, jâ é possivel a quebra de sigilo bancârio, ou mediante
o:dem j~cial, ou por determinação de CPI, ou ainda pejo
FISCO, exigido apenas que se instaure procedimento fiscal. Pelas
díscussõcs havidas nesta Comissão. na sessão de ontem,
pareceu-me consensual a opinião de que esta matéria estaria mal
colocada no texto da PEC 21195.

3) EMENDA "C", que objetiva dar nova redação ao art. 196 da
Constitwçào federal.
Em verdade, a a1teraçio visa basicamente substituir a idéia da
universalização e gJlltwdade da prestação de serviços de saúde,
como direito do cidadão e dever do Estado, por outro regime a
ser estabelecido em Lei.
Parece evidente que embora abrangido pelo amplo conceito da
seguridade social, este dispositivo pode ser examinado em
separado do contexto da PEC 21195, pois situa-se muito mais no
âmbito de diretriz macro-politica de sáude, que o constituinte de
1988 preferiu engir em nonna constitucionaL

Em síntese, acompanham a presente ExpOSIção quatro minutas de

Propostas de Emendas Cosntitucionais, a de nO 21195, extraidas do seu texto as

matérias desmembradas, e as caracterizadas como Propostas "A", "B" e "C",

anexo este que certamente facilitara o exame da maténa ora submetida ao

Plenârio desta Comissão.
Nesta opommidade, renovo a todos os meus protestos de elevado

encontradas.

Em primeiro lugar, pela busca de mo eritério racional. Procurei

. micialmente colocar nmoa Proppsta de Emenda Constitucional as normas que

apreço.
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 31, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 306/95

Altera a redação do parágrafo 19 do artigo 145 da Con~

tituição Federal.

IA COMISsAo DE CONSTITUrçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Art. 1·. O 11· do art. 145 da Conslltulçlo p.... a vigorar eom a aegulm. rwdaçlo:

"AR. 145 _ ..

S 1·. Sempre que POlliwl, OI~_o carjtar puaOlI e
aerlo graduadcs Hgundo a e.pacldade acon6mlca do contrlbulnW,
HIldo facullado à tlacallzaçlo tnbulifla e prnldancláfla, .-__
da laI, a raquiIIçIo e _ aI~ _ o patItmOnio, OI
.......- e as oparaç6M tlnancairu e llMcirIu •
c:cntrtbuIláI, llcando rwpo....va1 cIvll, ~I e
~_ ..... gItII1lIa de 1iglIo. da. que _ e
lI!"ftdldo od~ no aR. 5", XIL

AR. 2". Esta Emenda entra em vigor na daUI da lua publlcaçlo.

BrulIla,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Capítulo I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Muni
cípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;
11 - taxas. em razão do exercício do poder de policia ou

pela utilização. efetiva ou potencial. de serviços públicos especí
ficos e divislveis. prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição;

111 contribuição de melhoria, decorrente de obras pú-
blicas.

§ 10 Sempre que possível, os impostos terão caráter pes
soal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado il administração tributária. especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, ide.ntlficar. res~itados
os direitos individuais e nos termos da lei, o patnmomo, os
rendimentos e as atividadés econômicas do contribuinte.

§ 2° As taxas não poderão ter base de calculo própria
de impostos.

~ .-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Cf. nO p. .:o I95-CCJR Brasilia, (18 da março de 1995
Senhor PrMidente.

Em contomudade com o que ficou decidido por eslã COOlis~iio

ll8S ,..nÕ8S ordinárias, dos dias 22 e 28 do carente, comunico a Vossa Exce'i\r\Cla
que 05 ilustreS membros deete doutc órgiio técnico, nos termos do diaposto no lll1lgo
57, 111, do Regllnento 1nIemo, dlIUbaramm no ~tido da promover o delImembo'8lTlento
da ProposllI da Emenda Constitucional no 21195, que "mociIlca o sistema de
previdl!ncia social, estllbeIece nonnllS de ~çiIo e dá outrlls provid!ncillS", em 4
(quetro) distintas propostas da emendas constituCIonais. tratando cacIa l.ITIll dllIas dos
seguintes temas, a saber. a) 1RlnsferênCia de iniciativa legislativa ao Presidente da
República, com exclusividade. em matéria de custeio de seguridade social, b) o
acesso a informações fiscais. bancárias, patrimoniais e financellas de contribuintes por
6rgãos de fiscalização lribulária li previdenciária, c) a1temção da matilna relativa a
Lrliversalização li gratuidade dos 8lII'VIÇO!l de saúde como dever do Estada; li dJ
disposições substanciais que modificam o sistema de previ~BlIOCi8I.

Diante do exposto, e com os anexos que acompanhllm o
preeente. encaminhamos a refenda proposibJra a Vossa ExoelMcia. pera as
providencias de estilo. monnente a renumeração respectiva das propostas, com a
reserva temática supram8l1Cloneda. e a ulterior distribuição.

AprovOlto o ensejo para renovar a Vossa excelênCIa meus
protestos de elevada es~ma e con!lIdemção.

/---\
X corf'Blm

Depu~o \- ~ERTMtrk"*,,'H)i,i"
~lllSldente

A Sua excelênCIa o Senhor
Deputado LUIS EDUARDO MAGALHÃES
DD. Presldente da Câmara dos Deputados
NESTA

EXMOS SRS DEPUTADOS DA COlvUSSÃO DE CONSTITIJIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

No mlUlto de atender a deCisão ontem adotada por esta CCJR. no

sentido de desmembrar a Proposta de Emenda COnsntUClOnaI nO 11195. que

pretende mtroduzrr refonna em matena de segundade SOCial. venho apresentar

a V Exas sugestão para o refendo desmembramento.

Antes de fazê-lo. devo esclarecer a todos as dificuldades

encontradas

Em primeirO lugar. pela busca de wn cntêno racional. Procurei

uuclalmente colocar nwna Proppsta de Emenda Consutucional as nonnas que

defuutlvamente deverão. se aprovada a Emenda. mtegrar o texto da

Constlwção. e noutra Proposta. as npnnas transitÓrias. Logo venfiquei que isto

podena levar a wn lmpasse. pOIS a aprovação de wna sem a outra resultana ou

moqua. se aprovadas fossem apenas as nonnas transltónas. ou desastrosa se

ocorresse a aprovaão das nOlmas defuullvas sem as transltonas. pOIS ficana

abeno wn "buraco negro" em matena de preVIdênCia.

Outro cmeno. que me pareceu talvez posslvel fOI o de se colocar

nwna proposta de emenda as nonnas de custeIO. separadamente daquelas que

chamana de substantIVas. Também me convencI de que havcna wn lmpasse

semelliante ao de que faleI aClma, pois de que valenam as rcfonnas sem

cuslelO. ou o custeIO sem as refonnas"

Fixei-me. asSlm. no iuuco cnténo que me pareceu racional e

seguro o de desmembrar apenas matenas que possam ser apreCiadas e

decldtdas em separado. pelo Legislativo. sem que deCisões dispares. ora pela

aprovação ou pela rejeição. venha a trazer graves preJuizos para o setor

relevante da VIda nacIonal que ea segundade SOCial.

Isto posto. pr"~onho a este Plenano que da Proposta de Emenda

ConstituCIOnal n' 11/95 sejam desmembradas três (3) novas emendas assim

caractenzadas:
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~ 196. Asaúde é direito de todos e dever do Estado, garan.
ti~ m~ianle políticas sociais e econômicas que visem 11 redu.
çao do nsco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e iguaJiliIrio .às açôes e serviços para sua promoção, proteção
e recuperaçao.

Capitulo U
DA5EGa~DADESOC~

DA ORDEM SOCIAL

Seç~u

Da&úde

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JU8TIÇA E DE REDAÇÃO

Cf. nO p. ?f) f95.CCJR Bmsilia. ;18 de março de 1995

Senhor PrelIidente,

Em contormidade com o que ficou decidido por eeta comissão
~ l1Uliões ortinárillS, dos ciIlS 22 e 28 do corrente, comunico a Vossa Excel6ncia
que os ilustres membros deste douto 6rgiio lilcnico, nos termos do cIftposto no artigo
57, 111, do RegiIlMlfllO /ntemo, cI8IibenIn!m no S«ltido de pn:llIlOWll' o desrnernbnlmento
de Proposla de Er'«1Cla ConstitUcional n" 21195, que "modlIlca o sistema de
pnMd6ncia social, 8IStllbeIece normas de tr8nslçiio e dá outras providencias", em 4
(quatro) <istinllls pn:lplllIIlIs delllll4llldes constitucionais, trlItando cadll uma delas dos
MlgUintes 1emllS, a SlIber: 8) trIInsf8rência de iniciativa legislativa 00 Presidente da
República. com exclusividade. em malélia de custeio de seguridada social. b) o
acesso li informações fiscais, bllncárillS, petrimonillis 11 financeiras de contribuintes por
órgãos de fiscalizaçiio tribulária e previdenciária, c) e1lan1Ção de matill1a relativa a
lriversalização e gratuidade dos SBI1Iiços de saúde como dever do Estado; e cf}
cisposíções substanciais que moditicam o sistema de previdência social.

Diante do exposto. e com os anexos que acompanham o
preeente, encaminhamos li referida propositura a Vossa ExcelAncia, para as
providências de estilo. mormenle a renumeração respectiVll das propostas, com a
le!lIllVB temática supramencionada. e 8 ulterior distribUIção.

Aproveito o ensejo para renovar 8 Vossa ExcelênCIa meus

resldenle

A Sua ExcelênCIa o Senhor
Deputado LUIS EDUARDO MAGALHÃES
DD. PlllS1denle da CAmara dos Deputados
NESTA

AIt.2". &Ia .... _vigor......*_~.;Ia

CONSTITUIÇÃO

Título VIII

apreço.

...
PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 32, DE 1995
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 306195

IA CO~ISSXO DE CONSTITUIçAQ B JUSTIÇA B DB REDAçAO)

Modifica a redação do artigo 196 da coq8tituicáo Fede

ral.

I)EMENDA "A", que pretende acrescentar uma alínea "f" ao
inciso 11, do art. 61, da Consituição Federal. Tal proposta visa
transferir para o Presidente da República, em caráter de
esclusividade, a competência para propor projetos de lei em
matéria de custeio da seguiridade social. Como envolve redução
de prerrogativas do Poder Legislativo, toma-se desnecessário
dizer da sua relevância

2) EMENDA "B", que visa alterar a redação do § l° do art. 145 da
Constituição Federal. A alteração perseguida consiste na
atribuição que seria dada aos órgãos de fiscalizaçào tributária e
previdenciária, para ter acesso a informações "sobre o
patrimônio, os rendimentos e as operações financeiras e
bancárias dos contribuintes". Trata-se de mais uma, entre
muitas, tentativas do fisco no sentido de poder devassar a vida
econômica dos cidadãos, sem limites. É que pela legislação em
vigor, já é possivel a quebra de sigilo bancário, ou mediante
ordem judicial, ou por determinação de CP!, ou ainda pelo
Fisco, exigido apenas que se instaure procedimento fiscal. Pelas
discussões havidas nesta Comissão, na sessão de ontem.
pareceu-me consensual a opinião de que esta matéria estaria mal
colocada no texto da PEC 21195.

3)EMENDA "C", que objetiva dar nova reçiação ao art. 196 da
Constituiçlo federal.
Em verdade, a alteração visa basicamente substituir a idéia da
universalização e gratuidade da prestação de serviços de saúde,
como direito do cidadão e dever do Estado, por outro regime a
ser estabelecido em Lei.
Parece evidente que embora abrangido pelo amplo conceito da
seguridade social, este dispositivo pode ser exami.."llldo em
separado do 'contexto da PEC 21195, pois situa-se muito mais no

âmbito de diretriz macro-política de saude, que o constituinte de
1988 preferiu erigir em norma constitucional.

Em síntese, acompanham a presente Exposição quatro nunutas de

Propostas de Emendas Cosntiroeíonais. a de n" 21/95, extraídas do seu texto as

matérias desmembradas, e as caracterizadas como Propostas "A", "B" e "C",

anexo este que certJlInente facüitarà o exame da maténa ora submetida ao

P1enàrio desta Comiss~o.

Nesta oportunidade, renovo a todos os meus protestos de elevado
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'EXMOS. SRS. DEPUTADOS DA COMISSÃO DE CON5TITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

No intwto de atender a decisão ontem adotada por esta CCJR. no

sentido de desmembrar a Proposta de Emenda COnstituCIOnal ,n° ,21195. que

pretende introdUZIr reforma em matena de seguridade social, venho apresentar

a V Exas. sugestão para o referido desmembramento.

Antes de fazê-lo. devo esclarecer a todos as dificuldades

encontradas.

Em pnmeiro lugar, pela busca de um cnténo racional. Procurei

imclahnente colocar numa Proppsta de Emenda Constitucional as normas que

defuuuvamente deverão, se a~rovacla a Emenda, integrar o texto da

Consuuição, e noutra Proposta, as normas transitórias. Logo verifiquei que isto

poderia levar a um impasse, pOIS a ãprovação de uma sem a outra resultaria ou

inóqua. se aprovadas fossem apenas as normas transitórias. ou desastrosa se

ocorresse a aprovaão das normas defuuuvas sem as transitÓrias, pois ficana

aberto um "buraco negro" em matena de prevtdêncla.

Outro cnteno. que me pareceu talvez possivel foi o de se colocar

numa proposta de emenda as normas de custeio. separadamente daquelas que

chamaria de substantivas. Também me convenci de que haveria tmI impasse

semelhante ao de que falei acima, pois de que valeriam as reformas sem

custeIO. ou o custeIO sem as reformas?

Fixei-me, assmt.. no único critério que me pareceu racional e

seguro: o de desmembrar apenas materias que possam ser apreciadas e

decididas em separado, pelo Legtslanvo, sem que decisões dispares, ora pela

aprovação ou pela rejeição, venha a trazer graves prejuízos para o setor

relevante da vida nacional que é a seguridade social.

Isto posto, proponho a este Plenário que da Proposta de Emenda

Constitucional nO 1I195 sejam desmembradas três (3) novas emendas assim

caractenzadas:

I)EMENDA "A", que pretende acrescentar uma alinea "f" ao
inciso Il, do art. 61, da Consttuição Federal. Tal proposta visa
transferir para o Presidente da República, em caráter de
esclustvidade, a competência para propor projetos de lei em
matéria de custeio da seguiridade social. Como envolve redução
dF prerrogativas do Poder Legislanvo, toma-se desnecessário
diZer da sua relevância

2) EMENDA "B", que visa alterar a redação do § 1° do art. 145 da
Constituição Federal. A alteração perseguida consiste na
atribwção que seria dada aos órgãos de fiscali.zaçào tributária e
prevtdenciária, para ter acesso a informações "sobre o

pcimônio, 05 rendimentos e u operações fiDanceiru e
bImcárias dos contribuintes". Trata-se de mais uma, entre
muitas. teIIlativu do fisco 110 sentido de poder devassar a vida
econômica dos cidadios, sem limites. Eque pela legislaçio em
vigor, já é possivel a quebra de sigilo bancário, ou mediante
ordem judicial, ou por determinaçlio de CP!,· ou ainda pelo
Fisco, exillÍdo apenas que se instaure piocedimClllO fiscal. Pelas
discussões havidas nesta COII)lssão, na sessão de 0IIteIn,

pueceu-me consensual a opinilo de que esta matéria estaria mal
colocada no texto da PEC 11195.

3) EMENDA "C", que objetiva dar IIOVlI redaçlo ao art. 196 da
Consútuiçlo federal.
Em verdade, a aIteraçio visa buicamente substituir li idéia da
universalizaçlo e gratuidade da prestaçio de serviços de saúde,
como direito do cidadio e dever do Estado, por llIIIrO regime a
ser CIlabelccido em Lei.
Parece evidente que embora abrangido pelo amplo conceito da
seguridade social, este dispositivo pode ser examinado em
separado do contexto da PEC 11195, pois situa-se muito mais no

âmbito de diretriz macro-politica de sáude, que o constituinte de
1988 preferiu engir em nonna constitucional.

Em síntese, acompanham a presente Exposição quatro minut:lS de

Propostas de Emendas Cosntitueionais, a de nO 11195, extraídas do seu texto as

matérias desmembradas, e as caracterizadas como Propostas "A", "B" e "C",

anexo este que certamente facilitara o exame da IIlllléria ora submetida ao

Plen8rio desta Comissão.

Nesta oporttmidadc, renovo a todos os meus protestos de elevado

apreço.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 33, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 306/95

Modifica o sistema de previdência social, estabelece

normas de transição e dá outras providências.

(A COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)

As Mesas da Clmara dos Deputados e do Senado Federa~

.- termos cio li 3" do aJt. ao da Constltulçlo F1deral promulgam e MguinIla
Emenda Constitucional:

Art,1". 510 alterados o Inciso XII do art. 7". e o Inciso XI do aJt. 24,
pauando os referidos dispositivos a villorar 'com a seguinte redaçIo:

.Aft.7" _. _

XIl - sal'rlo-familla pago em razlo do dependente do
trabalhador de baixa ..nda;

·Art,24 _ _. _

XIl • p.-.;lo e defesa da saúde;

Art, 2". AD aJt. 37 alo aerasc:entaclos os H 7". e ...; ........do o llrt. 40; •
mocIIIIeadlI e radaçlo cios H 9". e 10 cio art. 42; • alterado o li 3". do art. 73; •
supctmIdo O Inciso VI do ut. 93 e abrado o li 4". do art. 129 da ConellluIçIo,
com .. renumeraçIIH --'riu, llcando os dIsposltIvos abelxo com li
MgUinIa radaçlo:

..Art.~•••__._.__•••••_ , _••••••••_._••••_

,.,.. É wdada • percepçlo slmuttanea de~ de
apoMntadofta com • remuneraçlo de cargo, empfWgO OU funçlo
p6bIIoa, reaNIvadoa OS cargos mencionados no Inciso XVI desta
artigo.
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IIP. É wdado • Unllo, aos Estados, ao DisIrIto Federal e
aos Munlclplos Instituir ou mam. regime de prevldtncla pelo
..relcIo de mandato eletivo, bem como contrtbuIr dIrata ou
Indlrmmenta, • qualquer titulo, para o NU custalo.·_ _- ' _ '

Att. 3". Ao alt. 114 , acrescentado um parágrafo, ficando o dispositivo
abaixo com a seguinte redac;to:

·Art.114 ..

Alto fIO. e suprinlldo o lnc:lG 11 do t 2". do alt. 153; alo rnodIIlcacIos 0lI -.
1•• 111, ...... lia~ abaixo a vigorar com a HQUin1a I'IIdll4;.lo:

I~. Nenhum pagamento decorrente de acordo ou de
axecuçlo de sentença ari efetuado sem o prévio recolhimento
das contrlbUiç6es socla" Incidentes."

.Art. 149. Compete exclusiv.mente i Unllo instituir
contrlbuiç6u sociais e de intervençlo no domlnio econOrnico,
observado o disposto no .rt. 150, Ie "I, e sem p...julzo do pl'8Visto
no .rt. 19S, § S-, relativamente ia contrlbuiç6es 11 que aludo o
dispositivo.

Pangrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municlpios poderio instituir contribuiçlo, cobrada de aus
servidoras, para o custeio, em beneficio destes, de lIlstema ckl
uslsttncis i saúde."

"Art. 40. /IIIJ Hl'Vidor da Unilo, dos Estados, do DIItrIto
Federal e dos Municlplos, incluldu suas .utarquiu e fundaç6M,
, assegurado ,.pne próprio de IRvidIncIa, na forma de lei
complementar prevista no .rt. 201, que obHrvará os lWqulsltos e
crMrtos tbcados para o regime geral de previdInc:ia social, •
deI'InIrá regru de cálculo do valor do beneficio.

1 1-. O custeio C!OS beneficios do regime prwIcIenc:lirio
reI'erIdo neste artigo Nri feito medl.ma contrIbui;6H dos
Nrvidores póbllcos ativos e Inativos, bem como dos pensionistas
e do respectivo ema estatal, obNrv.dos crltários que IRNrvem
o equllfbrio financeiro e atu.rial.

1 'J!. A lei estabeleceri regra de ...ajustamento dos
beneficios para IRNrv.r o NU v.lor ....1.

1 ~. É ved.d•• percapçlo de m.is de um••~doria•
conta do regime de p...vldlnci. previsto neste .rtlgo, bem como
sua acumulaçlo com • aposentadoria de que tnIta o art. 201,
......tvados os cargos mencionados no .rt. 37, Inciso XVI.

Art. 4-. O .rt. 149 passa a vigorar com a seguinte redaçlo:

t 4-. A lei complementar referida no caput poderi, aInd.,
estabelecer raqulaitos relativos a "mpo mlnimo de eurclclo no
HfViço póbllco e no cargo ocupado pelo Nrvldor, para fins de
aposentadoria.

1 se. O disposto neste .rtigo aplica_ aos membros do
Poder Judiclirio, do Mlnistirio Público e do Tribun.1 de Contas da
UnIlo."

·Art.42. _ .
..._ _ ,. _•..........

I r. Ao. Integrante. da. Forç•• Arm.d•• e NUS pensionista.
, UHgurado regime p...videnclirio próprio, custe.do medi.nte
contrlbUIÇoes dos ativos e Inativos, dos pensionistas e da Unllo,
obedecidos crltários que preservem o equllibrio financeiro e
atuari.I, n. forma de lei complementar prevista no art. 201, que
deverá retletir •• peculiaridades da profisslo militar, Inclusive nas
sltuaç6u de guerra e detiniri, ainda, limites de idade e regras de
cilculo do valor do beneficio.

110. Aos integrantes das policia. militares e dos corpos de
bombeiros militares apllca·se, quanto i previd6ncia, o disposto no
.rt. 40, devendo • lei complementar prevista no .rt. 201 retletir,
tamb*m, a. pecuilaridades da profisslo policial militar e de
bombeiro militar.

..Art.73 ..

§ ~. Os Ministros do Trlbunal de Contas da Unilo teria as
mesma. g.rantlas, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

"Art.129 .

I 4°. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93, 11."

"Art, 195. A segurId.de social ari flnancisdtl por toda •
sociedade, de tonna direta e indireta, nos termos dll lei, lnIIICIisnte
recursos provenJentu dos orçamentos da Unllo, dos Estados, do
0I.crtt0 Federal e dos Municlplos a, dantre outras, das Hguintas
contrtbulç6es sociais:

I. do empreg.dor, incidentes sobre:

a) • folha de salirlos e dem.is ...ndlmentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualqtler titulo, i pessoa ffsJca que lhe
preMe NrvIço, _ am vinculo empregatlcJo;

b) a receita ou o fatUramento;

c)olucro;

• • do trabalhador e dos demais segurados d. pl'llvidtncte
social;

1 1-. As contrIbulç6es sociais previstas no inciso I deste
.rtlgo poderio ter aUquotas ou bases de cilculo dIfa...ncladlts em
razio da natureza d. atividade econômica.

1 'J!. (Iguala0 atual § ~.).

t 3". LA! complementar poderá lnslItuIr oulrU fOIàS
deetInadas a garantir a manulllnc;to ou expando da ugurldada
.acIII.

t .... (IgUal ao atual I se.).
I se. As contrlbulçlies sociais cIPtInada. à aegurldadll social

Mrlo uigldaa após dIlcorridos noftnta dias da data da
publk:açlo da lei que u houvar lnatituldo ou modlllcado, 1'1I0 ..
... aplicando o dlapoato no alt. 150, 11I, "b".

I". A lei _I dIllInlrá os crIl6rloa dIl transtertncla dIl
-.noa para o aIáema 6nlco dIl ..údll " açlies dIl utIiaI6ncIa
aocIal dai UnIlo para ... &\:lIdos, o DIatrlto Federal " 011
Munlclploa, " dos &\:lIdos para os Municlplos, _rvadll a
.-pactIva contrapartida dIl recursos...

Art. ... Slo modlllcados ... artlg... 201 " 202 _ o inciso V do art. 203,
......ndo ... dlapoaltlvos a vigorar com a HlIulnte _910:

"Art. 201. A ~ncla aocIal aará organizada, sob a fonnll dIl
raglma geral, dIl carálar contrlbutlvo, _rvados cttirloa que
pruarvam o aqulllbrio financeiro" atuarial.

S 1°. L.al complementar aapaclllcará os HlIurados " dIllInlrà as
prataç6a, prazos dIl ca"ncla " valor mãxImo para os baneftcios do
rwgIma geral dIl prevld6ncla social, que atltndGrá .:
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I • oobeItura dos ewntas de dosnça, Invalldez, morte e Idade
avançada;

". proteçIo • matemldade, eapeclal_ • gutantll;

• .• proteçIo ao trabalhador em altuaçlo de ....mprego
lnvoIuntárlo.

I%". A lei de que trata _ artigo permitirá a .posentadorla, com
Idade inferior .0 UmIIe m/nlmo _belecldo, .0 eegurado que,
oomprovada_, houver aatlafelto o numtlro de contItbulç6u ......
fIxacIo para _ fim.

I 3". t: wcI.da ••doçlo de requlaltoa e crllárlos diferenciados
pera • -o de .posentadorla e pendo aos benellclirloa do
~Imegeral de pmlld6ncla socl.I, ressalv.doa oa casos de trabalho
_rcldo sob condlçOH especiais- que prejudiquem a sau.- ou a
II*grldade flalca. nos termos d. lei complemtlntar de que trata o I
1'. deate .rtlgo.

I 4'. t: ....gurado o re.juslamento dos beneficios para
pr'eurvar-lhel, em caráter permanente, o valor real, confonne
crIlárlos deIInldoa em lei.

I 5". Nenhum beneficio que aubatltua o salário de contrlbulçlo
ou o rendimento do trabalho do segurado lllrá valor mensal inferior
.0 do salário mlnlmo.

5 5". t: wcI.da • percepçlo de mais de uma .posentadorl••
conta do regime geral de previdlncia aocl.I, bem como a
.cumulaçlo de aposantadorla do regi"'" geral com proventos de
apountadoril ou remuneraçlo de cargo, emprego ou funçlo
pública. noalllrmos do § .,.. do arligo 37."

"Ar!. 202. P.ra • complementaçlo d.s prestaç6es do regime
gllral de previd6ncia aocial, será facultada. adesio do Hgurado I

regime de pravidlncia complementar, organizado conforme crllárlos
lIx.dos em lei complementar.

5 1°. A partlclpaçlo, a qu.lquer titulo, da Unllo, dos Estados, do
Dlatrllo Federal, dos Municlpios, de au.a autarqulaa, fundaç/les.
empresas pública. 11 sociedad•• de economia mista no custeio dOI
reapectivoa planos de previdencl. complementer nlo poderá
exceder. parlicipaçlio dos seguradoa.

§ 2". É vedado .ubvençlo ou auxilio do Poder Público 'a
entldades de previdencia privad. com fins lucrativos:'

..Ar!.203 ..

v • • garantla de auxilio mensal • pesaoa portadora de
deliclenci. e ao idoso, desde que comprovem nlo pouulr meloa
de prover á própria aublist6ncia ou t6-1a provida por aua famOla,
confonne dispu..r • lei."

Ar!. .,.. A lei comple""'ntar previsla no artigo 201, § 1°., disporá ainda aobre
aa regras de lransiçlo para o regime geral de prevldlncia .oclal. aplicáveis aoa
segurados de que trata a lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, Incluaive quando
Imparados por legisllçla especffica, obedecidas, em especial, a. seguintes
dlretrlzea:

I . o tempo de contribuiçlo adicional a ser exigido pelo novo
regime. para fins da.aposentadoria prevista no 5 2". do art. 201.
será reduzido segundo a proporçlo direta exlstantll entre o tempo
de serviço ou contrlbulçlo ji cumprido e o requerido pelaa norma
vigentea atá a promulgaçlo da lei complementar referida nUla
artigo. para fina de aposentadoria com valor equivalente ao total do
salário-de-l>eneflclo ou com proventoa Intagraia, conforme o caso.

11 • a elevaçlo do prazo de carAncia e do núfrnlro de salários
de contrlbuiçlo a aeram considerados no cálculo do _cio será
gradativa.

"-r6grafo único. A lei complementar mencionada no caput dispo'" tembún
sobre aa regraa de tranaiçlo para oa noV08 regimea de previdlncla a que ..
referem os arts. 40 e 42, obedecldaa, eapecialmente, aa diretrizes~ nUla
artigo.

Art. r. /I,tj que produzam efeitos as leis que Irlo dispor sobre as
contrib<liçllea de que trata o artigo 195, com a redaçlo dada por _ Emenda. do
mantldaa aa formaa de custeio da seguridade social e dos dlveraoa ~Imea

prevldenclirlos, sendo exiglvels as contrlbuiç6ea eatabelecldaa em .., em especial,
peloe segulntaa diplomas legais, pl'8Hl'Ylldos os efeltoa produzidos sob ....
vlgtncla:

I·LeI Complementer no 7, de 7 de _mbro de 1970;

11 • lei Complementar no 11. de 3 de d8zambro de 1170;

111· lei no 7.6119, de 15 de clezembro de 1988;

IV· L.el no 11.212, de 24 de julho de 1991;

V· lei Complementar no 70. de 30 de d8zambro de 1191;

VI • lei no 11.540. de 22 de d8zambro de 1992;

VU • Lei no 11.641, de 31 de março de 1"3;

VIII· Lei n" 11.647. de 13 de abril de 1993;

IX· lei no 11.1181, de 25 de março de 1994;

X• Lei nO 11.1170, de .15 de .bril de 1994;

XI· Medld. Provisória n' 904. de 18 de fa_ro de 1995.

Art. r. 11M que a .... mat6rIa _je cIIKlpIlnada pela lei~rprevtete
no art. 201 da ConatllulçIo. com a alteraç6u feItaa por _ Emenda. vigonIrlo aa
eeguiIás dlapoelç6ea:

I • o eervIcIor público civil. 08 membros do Poder Judiciário, do MinIetl6rio
P11bIIco e do Tribunal de Contas da Unllo serlo aposentados:

aI por invalidez pennanentll, eendo 08 prowntoa lntegraIa quando
cIecorrec*8 de lICldente em ..rvIço. rnoI68IIa proIIuional ou doença grave.
-aglosa ou Incurável. eapecIlIcadaa .... lei, e proporcionala nos demaIa
-;

bl compuIaorIamente, aos _ma anos de Idade, com prowntoa
proporcionais ao tempo de serviço;

01 VlIIlmtarlameI':

1. aos trlnla e cinco anos de sarvIço, se lIor'*1l, e aos trinta, se
muIIer, com ..........-Integrais;

Z. aos .....ma e cinco anca de Idade. se homem, e aos
-.u, _ mulher, com prowntoa proporcionais ao tempo de
.-viço;

• • aos melllbroa do Poder Judlclirlo, do MInI8ljr\o PUblico e do Tribunal de
Contas da UnIIo apllca_ o dlspoato nu alneu "b" e "c" do inciso antllrIor após.
pelo .--. cinco anos de eaerclclo efetivo no cargo;

••.0 tempo de 88rv\ço ptlbIIco federal, _dual ou municipal eerá computado
II*graImentll para 08 efeitos de aposentadoria e de dlaponlbllldade;

IV • o _cio de pendo por morta correaponderá • _Ildade doa
vencimentos ou provell108 do aarvIdor falecido, atá o limite eatabelKldo em lei,
-.vado o disposto no artigo 37, XI. da ConstItuiçlo;

V • ficam asaeguradoa os beneficios previdenciárioa dos integrantes das
Forças Armadaa eslabelecldos em lei, em especial, pelos segulntlls diplomas
legais:

aI Lei n' 3.755, de 4 de m.io de 1960:

blLei no '.110, de 9 de d8zambro de 19110:

clLei no '.237. de 30 de _mbro de 1991;

VI • os _cios previdenciários doa integrantes das policias militares doa
Estados, Terrltórloa e do DIstrIto Federal e de seua corpos de bombeiros militares
tlcam asaegurados, como__Idos. na Ieglalaçlo que lhu • própria:

VII • as aposentadorias e pena6ea, no tmblto da admlnlatraçlo direta,
autárquica e fundacional, dos poderes da Unllo. dos Estados, do Dlatrllo Federal e
doa Munlclplos serlo reajusladas para preurvar-lhu o valor real. conforme
crIlários d8l'InIdos em lei, sendo wcIada a ext8ndo aos Inativos e pensionistas de
quaisquer _elos ou vantagens poeterlormente concedidos aos servidores em
atividade. inclualve quando decorrantlls da tranaformaçlc ou reclaulflcaçlo do
cargo ou funçto em que se deu a .posentadoria ou de que reaultou a pensA0, nlo
se podendo Invocar direito adquirido, neste caao;

VIII - , ....gurada aposentadoria, no regime geral de previdlncia social, nos
termos da lei, calculand..- o beneficio sobre a II1ÓJdla dos trinta e sei. últimos
H.'riOS de contribuiçl:o, corrigidos moneariam., :e IMs • mAs, obedecidas a,
seguintes condlç/les:

a) aos u,senta e cinco In05 de Idade, para o homem, e aos
....enta. para a mulher, reduzido em trAs anol o /Imite de Idade

para 08 trabalhaetoNa l1lrais de amboe 08 _X08 e para 08 que
exerçam _ IIlIYldadea em rwglme de economia faIlIIIIar, ....
lncIuIdoe o pmcIulor rural. o gar\mpeIrD e o peacador anee-J;

bl a~ trinta e cinco anos de trabalho ao '-. .. ap6a
trinta•• mulher;
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IX - para efeito de .posentadori., é ....gurad. • contagem rKlproca do
tempo de contribuiçlo n. .dministraçlo públic. e n. atlvld.de prIv.da, rural e
urbana;

x -, pennltld••pen.s • contagem pura e simples de tempo de serviço para
qu.lquer efeito legal;

Xl - o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendllÜrio rurais, o garimpeiro e o
pescador .rtesan.1 que ex..-ç.m suas atividades em rwglme de economia familiar,
sem emprwg.doa pennanentes, contribuirlO para a seguridade social mediania a
apllcaçio de uma allquota sobre o ..sultado d. comercl.llzaçio da produçio e
farlO Jus aos benellclos, nos tennos da lei.
Art. 10. Ficam extintas ••posentadoria proporcion.1 por tempo de serviço,
bem como. aposentadoria especial de protauor.

Art. 11. . Os beneficios mantidos pela prwidIncla aocIaJ, a qualqlMr
lltuIo, .Inda que • conta do Tesouro Nacional, obedecerlo • _ rwgn de
-.!usta_ de que trata o art. 201 I 4'., com a radaçio dada por ... Emenda,
nlO se admlllndo, neste caso, Invocaçio de dl..ilo adquirido.

Art.12. Fica assegurado o dlrBilo • sposentadoria e pendo nu concIIç6ea
pnIVietu na leglaIaçio vigente • data da promulgsçio desta Emenda, _ para
aqueIea que _jam em gozo do beneficio ou que ..... data tenham cumprido lia
rBqulaitoa para obI:t-lo, apllcando-u-lhea, ainda, o disposto no Inclao VI do art. ...
dHta Emenda.

Art. 13. A extlnçlo dos rwg_ de pravldIncIa r8IatIvos ao uan:lcIo de
mandato aIeIIvo nlO p..Judlca os dl..iloa ••posentadoria e penalo, nu condlç6es
prwviatas na Ieglslaçlo vigente • data da promulgsçio dHta Emenda, daqueles que
_i.m em gozo do beneficio ou que ..... data tenham imp-.rtado os
rBquisiloa p.ra obtt-lo.

Pa~ único. !AI complementar disciplina" a rBSponubllldadll da UnIIo,
dos Estados, do DIetrtto Fedaral, dos Munlciploa e doa ...pectIvos Instllutoa
,.,.,..,. • manutençio dos benellcios mencionados neste artigo, devencIq,
igualmente, dispor sobre a a!tuaçio dos que, tendo contribuldo, nlO ftzlIrellI jus a
qualquer benellcio.

Art. 14. Os valo... d.s aposentadori.. e pens6ea Ji concedldu e des que
-.hem • ser concedld•• pela Unllo, Estados, Distrito Federal e Munlclplos .
de prornulgaçlo da lei complementar p..viata no .rt. 201, com • redaçlo cIeda por
... Emenda, aubmetottn-U .0 _""lecldo no .rt. 37, Xl, da c:on.tIIulçIo, vedada
a JnvocaçIo de dlr8ilo .dquirldo.

Art. 15. As entidades de PrBvldlncla prIv.d., patrocinades pela UnIIo,
Estados, Dl8trtto Federal e Munleiplos, _ .utarquIu, tundaç6ee, ........
....... e eooIecIades de eoonomIa mIeta dewrlo _, 110 pnzo de 120 (0MIlD e
....1dias • -. da prDIllIlIgaçIo dMta Emenda, pIanoe de beneIIcIoa e
~ de lIlOdo a aJueti-loa 1Inanoainmenl8 a attvo.~ ... a
data de enlrada em~ dMta Emenda, nlO se admitindo, "... -.
lrMIcaçIo de dINIlo adquirido ou de ato jurIdlco perfaIlo.

Art. 11. O disposto 110 art. 37, I "'., em relaçio aoa cal'llClS em --.o
cIecla..cIoa em lei de lIvr8 nomeaçlo e exonaraçio, somente entrarI em~ dc*
__ após • promuIglIçIo dMta Emenda.

Art. 17. Esta Emend. ConstItucional __ em vigor na data da _
pubIIcaçIo.

EltasIUa,

LEGISLAÇÃO ClTADA, AJ::lEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

..................................................................................
TtnJLo 11

CAl'truLo 11

Dos DIREITOS SocIAl,

Arfo 7.· SIo direit... doe tnbolluldores urbonos e rurais. al~m de outros que visem'
melhoria de sua conêliçlo social.

XII -1SI6ril>/alllllia pata ....... ckpetIdeIIla.

TInILO JIJ

CAl'lnlJ.oII

Arfo U. Compele i UniJo.105 Estados e ao Distrito Fede'"' legislar coocom:ntemell
lCaobre:

XII - providencia social. prOleçto e deresa da saúde;

CAPlm.oVlI

DA AnMlNIS11lAÇ),O PUBLICA

SEÇÃo I

DISPOSIÇ(jES GER.41S

Art. 37. Aadminisuaçlo pWIica din:la. indin:la OU bldacionaI, de eplquel' dos P0de
m da Unilo, dos Estados, do Dillrito Federal e dos Munidpios obcdcl::erí _ princfpio&
de legalidade. iqlCSSD81idade, moralidade, pIillicidade e. larnbl!m, -:llegllime;

XXI - nsulvados «li _ apcciflCSdos na Ielislaçto, as obnI, ICMÇO&,

compras e alienaç&s ICrIo amtratados medianle JlI'OCCSSO de Iicitaçlo pública que
IS!ICJllre iJUIIldlldc de toncliÇl'lcs a todos os concorrentes. com cláusulas que estabele
çam obripçOcs de pagamento. mantidas as tondiçlles efetivas da proposta, nos ter
mos da lei. Oqual somente permiti,. aS exig!ncias de qualificaçJo t~nicaeecon6mi·
ca indispensiveis á garantia do cumprimento du obrigaçOes.

I 1.. A publicicladc dos atos. programas. obras. lCtVÍÇOS e campanhas dos
6rgIos públicos dcver* ter caniter educativo, informativo ou de orientaçlo social. dela
RIo podendo constar nomes. shnbolos OU imagen~ TO: caractmll:m promcçlo pess0
al de autoridades ou servidores públicos.

§ 2.' A nIlKlbacrvinci. do disposto nos incisos 11 e 111 implicani a nulidade do
ato e a puniçlo da autoridade responsável, nos tCTlllOS da lei.

I 3.· As reclalllllÇÔCS relativas' prestaçto de serviços públicos serlo discipli
IIIldas em lei.

§ 4.· Os aios de improbidade administrativa imponarlo a suspensfto dos direi
tos politicos. a perda da funç;1o pública. D indisponibilidade dos bens e o ressarcimen
10 ao eririo. na forma e gradaçIo pm'ÍSIaS em lei, sem prejuízo da açIo penal cablvel.

I 5.· A lei estabcl=ri os prazos de prcscriçlo para ilícitos praticados por
qualquer agente. servidor ou nIo, que causem prejuJzos ao erário, ressalvadas as res
pectivas açOes de ressarcimento.

§ 6.· As pessoasjuridicas de direito público e as de direito privado presllIdDllI5
de ICrviços públicos responderlo peJOs danos que seus .gentes, nessa qualidade. cau
sarem a terceiros. assegurado o direito de regteSSO contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.

SEÇÃo 11

Dos SERV100RES PÚBUCOS Cms
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• AI1. 40. O servidor será 3poscntado:
I - por ilMlidez pen1WlCnte. sendo os proventos integJ1lis qlWldo del:onen

\CS de acidenteem serviço. mo1ésti3 profissional ou doença grave. conl3gíosa ou incu
rável. especirJCadas em lei. e proporcionais nos demais c:asos:

11 - compuIJOriamente. _ setenta &110I de idade, com pnwentos Jll'OIlOItio
rWs ao tempo de serviço;

IJI - voIulUl'ÍIIlIl:I1lC:

~ aos trinta e cinco 3nos de serviço. se homem. e aos trinta. se mulher. com
proventos integJ1lis;

b} _ trinta 3nos de efetivo exerclcio em funçOes de m3gistério. se professor. e
viIlle e c:iIIco. lIe professora. com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço. se homem. e aos vinte e cinco. se mulher. com
pnwentos proporcionais I esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade. se homem. e aos scssenlll, se mulher,
com provcnlos proporcionais ao tempo de serviço.

I I.· Lei complemenl3r poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 111,
Q e.c, no caso de c.xercício de atividades consideradas penosas. insal~ ou perigosas.

§ 2.· A lei disporá sobre a aposenUldoril ell! cargos ou empregos temporários.
§ 3.~ O tempo de serviço público federal. estadual ou municipal será computa

do integralmenle para os efeitos de aposenllldoria e de disponibilidade.
§ ... Os prO\'entos da aposentadona serio revistos. na me5m3 proporçlo e na

mcsm3 dalll. sempre que se modificar I remunernçio dos servidores em atividade.
sendo I3mbém estendidos aos inalivos quaisquer beneficios ou vlntagens posterior
mente concedidos aos servidores em atividade. inclusl\'e quando decorrentes da trans·
fonnação ou reclassilicaçio do cargo ou funçJo em que se deu I aposenllldoria. na
forma da lei.

§ 5.· O beneficIO da pensio por mone corrcsponderá à tOl3lidade dos venci
mentos ou provenlos do servidor falccldo. 3té o limlle estabelecido em lei. observado
o disposto no paràgrafo anterior

§ 6.· As aposentadorias e pcnsllcs dos servidores públicos federais serio custe
adas com recursos provenlentcs da União e das contnbulçOcs dos servidores. M for·
m3 da lei.

-
Do:; SI HI·//lO/(/c.\ /'IIHj.ICOS MII.nAHl."

•Art. "2. 510 servidores milnares federaiS os integrantes das Forças Armadas e ser
vidores militares dos Estados. Territórios e Distrito Federal os mtegranles de suas
policias mihtares e de seus corpos de bombeiros mihl3res

§ 9.° A lei disporà sobre os limites de idade. I estabilidade e outras condições
de transferência do servidor mihtar para a inauvidade

§ 10 Aphca·se lOS servidores a que se refere este anigo. e a seus pensiOnistas.
o disposto 110 an 40. §§ 4°. 5° e 6.°

Ttm.olV
DA ORGANI7.Al;Ao DOS PODr.RF_~

CAPIrut.o I

Do PODER LEGISLATIVO

SEcÃoIX

DA F,sr.41.IZ4CÃO CO.\TABIL. FTNANC'EIRA E ORÇAMENTARlA

AI1. 73. O Tribunal de Conl3s da Unilo. inlegrado por IIOve Ministros. tem sede 110
Distrito Federal. quadro próprio de pessoal e junsdiçlo em todo o território nacional
exercendo. no que cOuber. as 3tribuíçOcs previstas no ano 96. •

§ 3 °Os Mmistros do Tribunal de Contas da União terlo as mesmas garantias.
prerrogati\·as. impedlmenlos. vencimentos e vantagens dos Ministros do Supenor
Tribunal de Justiça e somenle poderão aposentar-se com 3S vantagens do cargo quan
do o tiverem exerCido efe:i\'âõilCnle por m3is de cinco anos.

CAPlnJLo 11I

Do POOEIl JUDlCtÁJltO

.DISPOS1Ç(Jes GERAIS

Art. 93. Lei complemenlar. de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. disporá sobre
o Estatulo da Maglstralura. obscnados os scgumtes princípios:

VI-I aposentadori3 com proventos integrais é compulsória por invalidez ou
aos sctent3 anos de idade. e facultallva lOS trinta anos de sen·iço. após cinco anos de
e~rcícioefetivo na judicatura;

SEçÃO V

Dos TRIBUNAIS E JUIZES DO TRAlJAlHO

0411. 114. Compete i Justiça do Trabalho conclhar e Julgar os dlSSldlos individuais e
c:oIctivos entre trabalhadores e empregadores. Ibrangidos os entes de direito público
externo e da 8dmim5lraçAo púbhca dlrelll e Indl(Ctl dos Municlpios. do DIstrito Fede.
1'1I1. dos Estados e da UmAo. e. M f0rm3 da lei. outras controvérsias decoJTenles da
relaçlo de trabalho. bem como os hhglos que tenlulm ongem no cumprimento de SUIS
própnas sentenças. Inclusl\'e coletl\'lS

CAPinlJ..O rv

DAS fI'N<;ÕES ESSENCI.....S Á J\lSTIÇA

SEçÃol

Do MINISTERJO PL1JLlCO

.411. 119. SIo funçOcs institucionais do MJQist~rio Público.

§ 4.° ApliCll-sc ao Mimsténo Público. noque couber. o disposto no ar\. 93.11e VI.

Ttnll.oVl

DA TIUII'JA('40 I DO OtIt''''''INlU

CAPlm.ol

SEçÃO 1

Do.~ PRINCípIOS GERAIS
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Art. I..,. ('ompdC nc:lusivamente à UniJo instituir contribuiçOes JOCiais. de inter
\'CnçIo no domlaio econômicoe de intereue das catepias profissionais ou econ6mi
c:as. como instNlllCl1to de sua atuaçJo nas respectivas áreas, observado o dilpOSlO _
arts. 146.11I. e 1'0.1 e 11I. e sem prejuízo do previsto no art. 195. §6.", relativamente
às COIIlribuiÇl'les a que alude o dispositivo.

Parágrafo lÍ"ico, Os EstadoI. o Distrito Fedenl e OI Muni<:lpíOl poderio ins
tituir COIItribuiçlo. tobrada de seus senlidora. pan o custeio. em beneficio destes, de
sistemas de previdéncia e assistcncia social.

Dos lllPOSTOS DA U\'u"o

Art. 153. Compete à União instituir ImpoStos sobre

§ 2,° O imposto previsto no inciso 1II:

. I - será infonnado pelos crilérios da generalidade. da universalidade e da pro
gressl\'ldade. na forma da lei;

. 11- não incidirá: nos lermos e limites fixados em lei. sobre rendimentos prove.
mentes de aposentadona e pensão. pagos pela previdência social da Umão dos Esta
do!.. do Distrito Federal ~ dos Mu~cipíos a pessoa com idade superior a sesse~13 e cinco
anos. CUJ3 renda tol3l~ CODSlJIUlda. exciusl\'amente. de rendimentos do trabalho.

CAPln.n.oll

DA SEOlIRlDADf. SocIAL

SEÇÃO]

DISPOSlçOEs GERAIs

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade. de fonna dilela e
indireta. nos tennos da lei. mediante recursos provenientes dos orçamenlos da UniJo
dos ESIados. do Distrito Federal e dos Municipíos. e das seguintes c:ontribuiçlles IOciais~

1- dos empregadores. incidentesobre a folha de 531ários. o faturamenlO eo Iuao:
11 - dos trabalhadores;

11I - sobre a receita de concursos de prognósticos.

~ 1.0 As receiras dos Estados. do Distrito Federal e dos Municipios destinadas
à segundade SOCIal constar.lo dos respectwos orçamentos. Ido integrandoo orçamen
todaUmlo.

. § 2.° A proposta de O~~nto da seguridade social será elaborada de forma
mtegrada pelo,s órgãos responsa\'e.ls pela saude. prC\idência social e assistcncia soci
a.1. lendo em Vista as meras e pnondades estabelecidas na lei de diretrizes orçamenlá
nas. assegurada a cada área a gestão de seus recursos,

§ !.o A ~sóa juridica em débito com o sistema da seguridade social. como
est:'belecldo em lei. não poderá comrarar com o poder público nem dele receber bene
fiCIOS ou Incentivos fiscais ou creditícios,

§ 4.° A lei poderá instituir outras fonles destinadas a garantir a manutençlo ou
expanslo da seguridade social. obedecido o disposto no ano 15.1. I.

. § 5.° Nenhu~ beneficio ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majOrado ou estend,do sem a correspondenle fome de custeio toral.

§ 6.° As contribuições sociais de que trata este anigo só poder.lo ser elCigidas
lpós decorridos IIOventa dias da data da publicaçJo da lei que 15 hou\'er instituido ou
modificado. Rio se lhes aplicando o diljlOSlo no ano 1.50. 11I. b.

§ 7° SAo isentas de contribuiç;to para a seguridade social as entidades benefi
centes de assistencil social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 8," O produtor. o parceiro. o meeiro e oarrendalário rurais. o primpeiro e o
pescador anesanal. bem como os n:spectivos cônjuges. que exerçam suas atividades

em'Rgime de I'COIIOmia familiar. sem empregados permanentes. contribuiria para I
seguridade social medilnte a aplicaçlo de uma aliquota sobre o resultado da çomerei
llizaçlo da produçlo e faria jus aos benefICios nos termos da lei.

SECio]]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. garantido mediante politicas
socilis e ecollÔmicas que ,"sem á redução do nsco de doença e de outros Igravos c 10
acesso uni,'crsal e igualilário às ações e serviços para sua promoçAo. prOleçAo C recu
peraçio,

Sf.'r;ÃOJ]]

V..! PRJ.'17/>ÊNC1A SOCIAl.

Art. 261, Os planos de previdência social. mediante contribuíçAo. alenderlo. nos
tcrmos cL, ICI. a'

I _ tobenura dos C\'cntos dc dQcnça. in"ahdez. mone. incluídos os resulllntes
de acidentcs do trab.,lho. vclhice c reclusllo;

11 - Ijuda à rnanutençlo dos dependentes dos segurados de baixa renda;

11I - proIeçio à maternidade. especialmente à gestante;
IV - proIeçio 10 trabalhador em situação de desemprego in\'oluntário;

V - penslo por morte de ICguraOO. homem ou mulher. ao cônjuge ou compa
nheiro e dependentes. obedecido o disposto no § 5.° e no an, 202.

§ 1.° Qualquer pessoa poderá participar dos beneficios da previdCncil socill.
mediante contribuiç;to DI forma dos planos pm·ulenciários.

§ 2." Eassegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes. em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

§ 3." Todoa OI a1àrios de contribuiçlo considerados no cálculo de beneficio
lCrIo corrigidos monetariImente.

§ 4.u Os pnhol habituaisdo empregado. I qualquer título. seria incorporados
10 salário pal'll efeito de contribuiçio previdenciária e conseqilente repercussão em
beneficios. 110I cu. e na forma da lei.

I 5," NenhUJII beneficio que substitua o salário de contribuiçio ou o rendimen
to do uabllho do lCJWlIIdo ted valor mensal inferior 10 salário mlnimo.

I 6.° A patitIcaçIo natalina dos aposeniados c pensionistas terá por base o
\'IIor dos proveaIOI dCl mb de dezembro de cada 'Ino.

I 7.° A prcvidCncia lOCiaI manted ICgulo coletivo. de caráter complementar e
lacuItatlvo. CUSICado por c:ontnbuiçlles adiciot.tais.

§ 8.° E\'Cdado subvençIo ou Iu.xllio do poder público às entidades de previ
dbacia privada com fins lucrativos.
Art. 202. EIssegurada aposentadoria. nos lermos da lei. calculando-se o benefi
cio sobre a média dos trinta e seis últimos saláriOS de contribuiçAo. corrigidos
monetariamente mes I mes. e comprovada a regularidade dos reajustes dos salá
rios de contribuiçlo de modo I preservar seus valores reais e obedecidas as se
guintes condiçOes:

I - aos sessenta e cinco anos de idade. para o homem. e aos sessenta. para a
mulher. reduzido em cinco anos o limite de id.ldc pnra os tmbalhadores rurais de
ambos OI sexos e para os que e"erçam suas ati\,ul.,des em regime de economia fami
liar. neste incluídos o produtor rural. o ganmpelro e o peseador anesanal;

11 - após trinta e cinco anos de trabalho. ao homem. e. após trinta. à mulher.
ou em tempo inferior, se sujeitos a tnbalho sob condiçOes especiais. que prejudiquem
I saúde ou I integridade fisica. definidas em lei;

11I - após trinta IIIOS, 10 professor. e após vinle c cinco. á professora. por
efeliYo c.,ercicio de funçlo de magistério.

§ I.· Efacultada aposentadoril proporcional. após trinta anos de trabalho. ao
homem. e ajlÓl vinte e cinco•• !Dulhcr.

§ 2." Pan efeito de lposenlldoril. é assegurada a conlaJClll reciproca do tem
po de contribuiçio na lIdministraçlo pública e na atividade pri,'ada. rural e urbana.
hipól_ em que OI divenos sistemas de previdCncia social se compensaria financci
nmente, ICgundo CritériOl estabelecidos em lei.

Sa;,{o/JI

n., A..../STI-.'Nc·U SociAl.

Art. 2113. A Issistência social lerA prestada I quem dela ncccssllar. independente-
mente de contribu,çAo • IeguricL,de social. e tem por objetl\'os' .

V - a garantia de um salário mlnimo de beneficio menSllI à pessoa ponadora
de deficiência e ao idoso que comprO\'cm Rio possuir meios de prO\'er li própria ma
nutençlo ou de tc-Ia prO\'ida por sua famllll. conforme dispuser I lei,
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Cf. no p. :'0 J95..CCJR 8l8silia, :18 dII men;o dII 19115

Isto posto, proponho a este Plenário que da Proposta de Emenda

ConslllUCional nO 21/95 sejam desmembradas três (3) novas emendas assim

caractenzadas:

5enhor Pl'lllIidente,

Em oOllfOlTuidllcle com o que tIcou decicido pa' ... ConlI.-o
nes llIII'liões ordln*I88, ca cAI 22 • 28 do COII1lIIle, canWlioo • v_ ExceIIncia
que os ilustnl5 membros deIIliI douto Ólgiio *rico, nos tennoe do cIIpoMO no .nIgél
.sr, 111, do Regimento Jntemo, clIIiberwEI no Mntido dII.pra1lO\W' o~
dII ProposlB dII Em__ COrllIlituciclI no 21195, que "rnodIIIca o liIlIlna dII
prwwid6ncla 8OCilII, eslIIbelece lICITIIlIS ele lrwIsição e d6 oulrlIs providIncias", em 4
(cpIlrO) dstin1llS propoetlI!I dII emend8s COIlIIlitucion8is, tralIlndo ctIdlIlIlIlI c-.. dos
88gl.in1lIS 1IlmlIs, a lIIIber: a) lJwlllfelllllCÍ8 dII iniciali\lll legillativll ao PreIicfantlI ele
R8pIlbIica, com excllJllividllde, em rnat8ria ele ClIlIIllio de lI8gI.IidIIda 8OCilII, b) o
lICIIlIlIO a i/lfonnaçõlls ft8Cllis, blInclIrias, patrimoniais e ftnanceirM dII 0llI'llriIluin1 pa'
6rgios ele ft8caIlZlIÇio tribI.dria • pnMcIenciéria, c) a1terl1Çio dII lMIl6rie rWlli.... a
l.Ili\wsaIizlIç • gratuidade dos~ ele sajd8 como devIr do EMado; • d)
cbposições llUbsClInciais que rnodtlcam o sistema dIIlR'/Ídlncia .....

Di8n1II do exposto, e com os IIIlllXOS que acxllI'lfB1Iwn o
~, encsninhlmos a nIferide propositIn a Vossa ExcIlIncia, pmI as
pnMd6ncias ele estilo, mormente • lIlrUTl8I'lIÇão l8lIp8CIiv8 dlIs JIIOPOlIÚIlI, com a
_ tamática !IlJIlIlIIIllll'lCioneda, e a ulterior distribuição.

AprovailD o llI'IlIlljo para renowr a VOSlIlJ Excellncia ~
protestos ele eIeIIlIda flSIima e considemção.

ft~Ãç'!
~dente

A Sua Excel6ncia o senhor
Deputado LUIS EDUARDO MAGALHÃES
DO. Presidente da Cêmam dos Deputados
NESTA

"'EXMOS. SRS. DEPUTADOS DA COMISSÃO DE CONSTITIJIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

No mtUlto de atender a deCIsão ontem adotada por esta CCJR. no

senndo de desmembrar a Proposta de Emenda COnstitucIOnal nO 21/95, que

pretende mtroduzrr reforma em matena de segundade SOCIal. venho apresentar

a V. Exas. sugestão para o refendo desmembramento

Antes de fazê-lo. devo esclarecer a todos as dificuldades

encontradas

Em pnrnerro lugar. pela busca de um critério racIOnal. ProcureI

lJlIcialmente colocar numa Proppsta de Emenda Consntucional as normas que

deflJlltivamente deverão. se aprovada a Emenda. mtegrar o texto da

Constlwção. e noutra Proposta, as normas transitórias. Logo venfiquei que isto

podena levar a um Impasse. pOIS a aprovação de uma sem a outra resultaria ou

moqua. se aprovadas fossem apenas as normas transuónas. ou desastrosa se

ocorresse a aprovaão das normas deflJllllvas sem as transnónas, pOIS ficana

abeno um "buraco negro" em matena de preVIdênCia.

Outro cnténo. que me pareceu talvez possivel fOI o de se colocar

numa proposta de emenda as normas de custeIO, separadamente daquelas que

chamaria de Substanllvas. Também me convenci de que haveria mn impasse

semelhante ao de que falei acima, pois de que valenam as reformas sem

custeio. ou o custeio sem as reformas?

Fixei-me. aSSIm. no itruco criténo que me pareceu racIOnal e

seguro: o de desmembrar apenas maténas que possam ser apreciadas e

deCIdidas em separado. pelo Legislallvo. sem que decisões dispares, ora pela

aprovação ou pela rejeição. venha a trazer graves prejuizos para o setor

relevante da vida naCIOnal que e a seguridade social.

I)EMENDA "A", que pretende acrescentar uma a1íne2 "f' ao
inciso lI. do art. 61. da ConsituiçAQ Federal. Tal proposta visa
transfenr para o Presidente da República. em c:aniter de
escluslvidade, a competência para propor projetos de lei em
matéria de custeio da seguiridade social. Como envolve redução
de prerrogativas do Poder Legislativo, toma:se desnecessário
dizer da sua relevância

2) EMENDA "B", que visa alterar a redaçAo do § 1° do art. 145 da
ConstituiçAo Federal. A alteração perseguida COII5Í5te na
atribuição que seria dada aos órgãos de fiscalização tributária e
preVldenciària, para ter acesso a infonnaÇÕC5 "sobre o
patrimônio. os rendimentos e as operaçàes financeiras e
bancàrias dos contribuintes". Trata-se de mais mna. entre
mwta5. tentativas do fisco no sentido de poder devassar a vida
econôMIca dos cidadãos. sem limites. E que pela leglslaçAo em
VIgor. Já e possivel a quebra de Sigilo bancaria. ou mediante
ordem Judicial. ou por determmaçao de CPI. ou ainda pelo
Fisco. eXIgido apenas que se mstaure procedimento fiscal. Pelas
dIscussões haVIdas nesta Comissão. na sessão de ontem,
pareceu-me consensual a opinião de que esta materia estaria mal
colocada no texto da PEC ~1/95.

3) EMENDA "C", que objellva dar nova redação ao art. 196 da
Constituição federal.
Em verdade, 3 alteraçAo visa basicamente substituir a idéia da
IlllÍvcrsalizaçio e sratuidade da prcstaçio de serviços de saúde,
como direito do cidadão e dever do Estado, por outro regime a
_ estabelecido em Lei.

Parece evidente quc embora abrangido pelo amplo conceito da
squridadc social, este dispositivo pode ser examinado em
lCpaJado do contexto da PEC :21195, pois situa-se muito mais rio
imbito de diretriz macro-politica de sáude, que o constJtuinrc de
1988 preferiu enp em norma constitucional.

Em síntese. acompanham a presente ExposlçAo quatro rninulas de

Propostas de Emendas Cosntitucionais, a de nO 21195, extraídas do seu texto as

lllltérias desmembradas, e as caracterizadas como Propostas "A", "Bn e "cn,

anexo este que certamente facilitará o exame da matéria ora submetida ao

Plenário desta Contisdo.

Nesta oportunidade, renovo a todos os meus protestos de elevado

apreço.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº"35, DE 1995

(Do Sr. Marconi Perillo e Outros)

Dispõe sobre- a nomeaçi'J de ~lini5tros do Tribunal de Cont.ls

da UnIão e dá outras pro"idências.

(.~ COMISSÃO DE Ca-;STITUIÇ.~O E .JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados. do Senado Federal. JIOI lermol do § 3·, do

ano 60, da Constituiçio Federal. promulgam a seguinte Emenda 10 texto COlIIlituc:ioMI:
Art. I· OI §§ 1·,2" e 3·, do an 73 da COIIIIituiçIo puum ~ visar com. tepince

redaçio:
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"Art. &34'- _

SaladuSeuões,em~.--' ~ 11995.

DepaA~i;.riDo.

• XV"~, obIavados o diJpoIlo § 1° do Art. 73, os MiDi5tros do TribwW
de co.- da U.....

• Art. 3°. FICaIII oupriImdos o iDciJo do art. 49, os iIIciIoo I, 11, me IV do

• § 1°, § 2~e NUS ÍDCÍIOI I en eos §§ 3° e 4° do Ar\. 63 da COIIIIÍIUiÇIO.
• Art. 4°. Cada AJsembléia LqpsIativa adaptarà • COIIIIÍIUiÇIO de EIlados à
~ EmeDda. DO prazo de UIII ano de lUa publicaçlo.

• Art. 5°. àta EmOnda COIIIlitucioaaI emra em viaor .. daIa de lUa pubIícaçIo.
• Art. 6°. Revogam-Ie u disposíç<les em COlIttario.

IALVAN~ AL8UQULRQU<.
TETE BEZERRA
UUSON BANDURA
URSICIrlO QUEIROZ

CMn os Df. ct,~llr.'rl~:·

CARI (lt; nr'~..C()rJ I
CC 1.1 CUllllA
Cll. lH M[NI f:·
CHJCo IJl,-,n;"IHl
CIRO tJOout IRf.1

ALfilN() An ONSO
AL7TR(1 E.WERTON
ANURE PUCCIN~LLl

ANIDAL (:OMCF.t
ANTONIO GALHM(~NN

ANTONHJ EHlASIL
ANTONIO GC~ALDO

ANI ONI O .J()R [,[
ARI.INUO C~IINnLLJA

ARNALDO FAPJ~ D[ ~;A

ArnHUI·' V11<ClLlü Nl. tc
Af,'v I<r, fa.
AYliF!;, liA CUNHt~

0_ S,~,

r:1.~RUOSA NL:.TO
DENlDlT0 Dl L1RA
BtNEOIrO DOMlNGOS
B[10lf..lrr,

.1 V'.J MA l NAIH) 1
JAIR MlrlEOUELl 1
JAHl SJ HULIRA
J;'llf~o ~IZ r
JAQU~S WAriiJU;:
Jt,lHIA~, LIMA
.J')'~() rAb~lAf~LLLr.,

JüAO M? LA
.JQ(iO NATAL
JO(.,ü R tU['TPO
JOI fo! ..~jJ IPI. Jtll
J(il/Gl "'IJLI':Ot!
J(}~.tL ,':il~ t D(~L

JO':,f. HUUI.lSTO
JO(jr_ COUaWic',
.JOSE" ('IEI':tJ li'!O
IOSL J(1NLUL:

JOSI:: L HHIAfH::G
JOuL lU 1 Z CI FlIl\T
JO::';[ MAUR I c r. (;
JOSf;;. PR lAN f[

JOSE IH:.ZENDE
.jOSE fEL!?S
..li)~;r. rUDE
JOGIAS GONZAGA
JOIJf,TR ARAtJTES
JUL[O CESIiP
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEll!O

LIMA Nl no
LINDBERG FARIAS
LUIZ CARLOS IIAULY
LUIZ FERi;~NDO
HALUL Y NU! O
I1ARCELO DEDA
MARCIO RE.INALDO
I1ARCONI P<.RILLO
I1ARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIA VALADAO
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PAULINO
ROBER10 ROCHA
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RWJrN!;i COStiC
SALATIEL CARVAl.iO
SALVADOR llMIJAI.Dl
~,AN[)Ro MflB E:. L

SLRArlM VENl."ON
SLRGIO CArmLIRO
sr,VERINO CAVALCANI T
S!LVERNANl SANTOS

VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDOI1IRO MEOER
VANESSA FELIPPE
VICENT~ ANDRE GOM~S

VILMAR ROCHA

SILVIO ABREU
SILVIO TORfH:S
SIMARA ELLEllY
SúCORRO GOMES

ANTONIO BALHM(-1tW
ANl ON I o EHiA81 L
AN10NJ(, GERALDO
AN10NIO JORG[
ARIINOO CHINAGLIA
ARNALDO FARIA DE SA

CLAUDIO CAJADO
COR~lUL! SOtlRJNllO
COOH. F[IHn':lRA
CUlJIlJ~i DU[N()
CUtJll~l I IHA
Dl-lN J l o Df CAG 1 f! {I

DJLLEU SPLlUl1' JLu
[H,1LOfiI:S NUrl['tl
D(}i,IN1W""; DUlI!P.

ADYLSON H(ll r (:.
Al L.1 f) Nl '~'[~,

ArFON!;O CAMAuno
AUt~[ L o QUL JROI
ALCIOIH AIHA\I.iL
Al D(l Al-l~,tJH';

AI. DO I'JEJlt I ()
AlrXAN()RE CANDOGO

t'OI'J ti, til..: li) OI t,m:!'-'-,L',;
L (.. "'í. ,)lj ?\fR j"t\r.'

L'::,l:: O~; r.,LIIU'I, 1c'
~,.l~ir.1 (',,:. l,(+I'll, !fll, t,
cn~1 o~ DA ~Ar~u~~~

t ~1~·1. lJL tl('" ,1, lIrJ I
r~l I 1 L..UI ,'l l/\
L:1. LI H hl i.' ~"

I'H rer) I,)J IIIL,;lJTL
CiRO tJOOUE,lfJM
CLAUO!ü L:AJCdi l )

COR~\Ut I f.;()rn~ I tJllCo
CO~; f A F['IHH:. Ir.: A
CllOllA BUOJO
CUN1M L 1:Mt~

O(,NILG 0(, LAG'~"

1.'11 L~.,U SI'U{Af IUI
úOl(Hn:, S tJlWr~.

D0IHNLiOt:: Oll I I" A

DUILIO prGANLS~~tI

EDINIIO ARAU.JO
HH;ON QUCHIOZ
E. DUttlH)O BAfUIOeA
EM~USON OLAVO PIUCS
ER(,L DD ! RINDA[iL
r- ATIMA PELAES
FAUSTO MAIlll.LLq
FE~NANDO GABCIRA
FERNANDO GOMES
FEWNANDO rORRts
FEU ROSA
FLAVIO DERZI
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO SiLVA
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GILVAN FREIRE
HAROLDO LII1A
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBRAHIM ABI-ACKEL
lIlACIO ARRUDA
Mt~ll' r o DC OI.. rVL nu'l
MAR!5A SERRANO
M(\TH[US SCHMIDT
M~,URICIO NAJAR
MJ.l.I0N MLNliI!:i
M!LTON TE.MER
I1UIIILO P INHLIRO
MUSSA DEMES
NAN GOULA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEUI~ ER
NEW10N CARDOSO
NEY LOPES
NILSON GIBSON
ODlLMO LEAO
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHUROS
OSORIO ADRIANO
OSVALDO REIS
PAULO DELGADO
PAULO GOUVE.A
PAULO HESLANDER
PAULO PAIM

PAULO RI1ZEL
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PE.URO WILSON
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RI1A CAI1ATA

ARTHUR VIROILIO NLIO
AR,. KI\RA
AYRES DA CUNHA
B .. SA
BARBOSA NeTO
BENEDl10 DE LIRA
BENEDITO DOMIN(jOS
E1f. I () LEL 1S
B()l"ll r ~LI () lJl ANtHad,',~

C~,"'L()S ATR10N
LAI:i OF. (-.UH R I <i
LAI::, O~, L (.lf',,-:I .. ,, f,

"Art. 73 ' ----.-
• § 1°. Os MiIUlros do TribwW de COIllU da UniIo .... lIllI.-Ios pelo

Presidente da República depois de aprovados em COlICUfIO público de prova e
tíIulos, com • pol1icípaçlo da Ordem doi AdvoSadot do Bruil, CooteIboo
Federais de Economia, AdministraçIo. CoatabiIidade, ElIpMoria e Arquitetura
em todas u SlIU rua. obedecenckHe,. JIU lIOIIWlllÇiIes, à ordaD de
clwificaçlo

• "§ 2°. Ate que seja realizado o COIICIII'SO público de que trata • § anterior, os
cargos de Ministro que vagarem .... ocupados.~ por
auditores, obedecida à ordem de IJIligQidade.

• Art. 2°. O iDciJo XV, do art. 84 da COIIIlituiçio paga • vigorar com • sepinte
redaçIo:

ADYLúON MO T tA
A( (;] () NL VL~;

Ar F ONSO CAMAr.,oo
AlWI. L o Gur~ 1R()7
ALI. ]ONl A1HAYlíl
AI no ARfiNlf (i

ALDO RUlI LO
Alr~~NDRl CAH~Ot.O

A!.Iil NO Ali Otmo
At. / [ k (.\ E Wf fi ION
ANIJI-H PUCCINlLL 1
AN][Jr.! f.,OMrb

Aos membros dos tribuDais de Coatu foram 0llIICedicIu.' pnuIiu e
pnrropâvu -u.omes às doI-.;.ttados. iDdiIpeNáveis e --'riu pera que.possam

aunprir o extraordinário dever CllIIIIÍtIICÍOI de auxiliar o Poder LegisIatM> .. fiIcaIízaçIo

COIIlibiI e fiDaDceira doo ÓIJIOI públicos e w;rificar • 1eJítimidade e lopIidade das 00IIlU

doi admiIIistradores e demais rapolIIàvás por diDbeiro, bens e valores púbIicoI da
admiIIiIUaçIo iDdireIa.

EnttetaDto, • forma de .coIba doi .-mros dos TribuIIIiJ de COIIW

compromete • lUa am.çIo, pois este proceuo é iIIcompmíveI com alta miuIo que lhe fui
raavada pelo legiJIador comtituinte. 'Em Jllllitos casos ... omiuIo na apreciaçIo das OOIIIU

e wrificaçIo da lepIidade de atos adnmJtrativos. Em outros cuos ... juIpmenlo

leDdeDcioto e puciIl.
E-. díIIcrçlies mais te evideociIm DOI EItados, onde os Podem LegillltivOf

e Executivo, de comum acordo, escolhem lIOIIIeIJIe homens que tiveram Ioaga atuaçIo

poIltica-particüria, lllllitos doi quois do amigos íntimos ou foram Secretário particular do

Chefe do Poder Executivo
EIles homem nIo Je desvencilham de .... origeM poIIticu e mtrem um

profundo JeIIIimeoto de gratidIo em razio de lerem sido eocolhidos Por iuo, nIo Je _em

ali OOlIdições moniJ e psicológicu de lIUar com imparcialidade CjUIlldo via julgar as
COIIIU e OI aiOS de amigoa e ex-eomligioairios.

Este viIIculo partidário e -m.emaJ nIo Ie rompe de uma hora para outra

ComequenIemente, os membros das Cones de Comas, lIJl"SM de ........ homens dignos e
honrados, _em dificuldades para cumprir seus deveres COIIJlitucionais com •
iDdepeDcIêocia e a altivez que o cargo iequer, ficaodo a sua atuaçlo comprometida.

Disso reaüta que os TribuDais de Comas, muitu vezes, julgam com puciatidade
ou omitem DO papel fiBcaIizador das COIIW públicas devido ao caráter polltico-partid em

que Je dá • eocoIha de l<IlIS membros, o que nIo Ie harmoniza oom u reIevaDtes aIribuições

que Ibes foram COIIferidu.
A aprovaçio da presente Emenda é medida que se impõe pera adequar • es<:olha

dos membros doi TriboDais éIe COIIW ao Estado Democritico de Direito e aos priDcipi05 da

moralidade eda impessoalidade
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VILSON SANTINI
WILSON BRAGA
WILSON BRANCO

WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

f 3' Aemenda iI Constltulç60 sem promulgada pelas Me
115 da amara dos Deputados e do Senado rederal, com o
rapectlvo número de ordem.

ASSINATURAS CONFIRMAOAS.N •• ~ •••••••••••••• 178
ASSINATURAS QU~ NAO CONFEREM.............. 8
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 189

RE.PETIDAS: 3

Comunico a Vossa Senhoria que a ProposllI de Emenda ..
Conslituiçlo, do Senhor Marconi PeriHo, que "dispõe sobre a nomeaçlo de
Ministros do Tribunal de Contas da UniAo e dá outras providAnciu". contém núrnllrcr
suficiente de signatários, constando a referida proposiçAo de:

178 assinaturas válidas;
003 assinaturas repetidas; e
008 assinaturas que nAo conferem.

Atenciosamantll,

Art. 73_ O Tribunal de Contas da União. Integrado por nove
MinIstros. tem sede no Distrito Federal. quadro próprio de pes-

a e jurisdiçio em todo o terrtt6rIo nKIonaI. exercendo. no
que coUber. as atribuições preYiltal no art. 96.

f I- o. MInlstrOl do Trf)unaI de Contas da Onik> trrlo
nomeldol dentrfl bra.1ro1 que IIltilfaçll'l1 OI aegulnIa requi
Jilos

I - mais df! trinta fi cinco fi menos df! seuenta fi cinco
~ df! Idadf!,

• - Idonf!ldadf! moral fi reputaçio llbade.
• - not6rm conheclmflntos jurldicos. contAbf!ls. flc0n6

micos fi financeiros ou df! ildmlnlltrlÇio pública;
N - mais df! dez anos di! eerciclo de furlÇ'o ou de efetiva

Ilividede profissional que eldja os conhecimentos mencionados
no inciso anterior.

Bruilia, 28 de março de 1995.

Senhor Secrelário-Geral:

SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seçio de Atas

Oflcio ri" 54 195

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

....................................................................................
TIIuIoIV

DA ORCWUZAçAO DOS PODI!IU!8

Capftulo I
DO PODER LEQISLATIVO

t 2" Os Mlnl$lros do Tribunal de Contas da Unlio serto
escolhidos:

I - um terço; pelo Presidente da República, com aprova
çio do Senado Federal. sendo dois aIlflrnedamente dentre audi
leres e membros dp Ministério Público junto ao Tribunal. Indica.
dos em Hsta tripliefl pelo Tribunal, segundo os critérios de antigul'
dade e mereclmer/lo;

I - dois ter~os pelo Congresso Nacional.

f 3- Os Ministros do TribunaJ de Contas da U'tíio leria
as mesmas garantias. prerrogativas. impedimentos. vencimentos
e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e
somente poderão aposentar·se com as vanUlgens do cargo
CJl4ndo o llverem exercido efetlv8mente por mais de cinco anos.

1"- O auditor, quando em substltuiç60 a Ministro. ter'
as mesmas garantias e Impedimentos do titular e. quando no
exercício daS demais atribuições da judicatura. as de juiz de
Tribunal Regional FedefaI.

8eçIo W/
DoPtoc-.o~

SubseçioD
D. EmeniM • COMIItuJçIo •

Art. 10. A Constltuiçio poderil ser emendada mediante pr0
posta:

I - de um terço. no rrmimo. dos membros da Ornara
dos Deputados ou do Senado Federal;

I - do Presidentç da República;
I - de INIis da metade das Assembléias Legislativas das

unlclades da Fede.-.çio. manlfestanc»se. cada uma delas, pela
maioria relativa de IeUll membros.

f J' A ConstituiÇ60 nio poder6 ser emendada na vIg&K:lI
de Intervençio federei. de estado de dtofesa ou de estado de
Iitlo.

f 2' A proposta ser6 discutida e votada em cada c...
do CongressO Nacional. em dois turnos. considerando-se lpI'O
wda seObtiver.em8mbos. três quintosdosvetos dos respectNos
membros.

CapftuIoI
DO PODER EXECUTlVO

Art. 14. Compete privativamente ao Presidente da República:

'IN - nomear, observado o disposto no art. 73, os Minis·
tros do Tribunal de Contas da UnI!o;
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PROPOSTA DE EMENDA ACONTITUIÇÃO
Nº 37, DE 1995

(Do Sr. Telmo Kirst e Outros)

Altera o artigo 228 da Consntuicão Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA IE EMENDA Ã CONSTITUICÃO N9 171/93)

As Mesas da CAmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do §3° artigo 60 da Coastituiçlo Federal, promulgam a seguinte

Emenda ao texto constitucional.

Art. 1° O art. 228 da Constituiçlo federal passa • vigollll'

com a seguinte redaçio:

•Art. 228. SIo peaaImente inimputáveis os

menores de dczcsscis anos, sujeitos às normas da.

legislaçã-J especial.'

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vigor na data

de sua publicaç1lo.

JUSTIFICATIVA

Depois que a Constituiçlo federal, em seu art. 14, inciso

n, Icúa 'c', pusou. permitir o voto aos maiores de dezesseis IDOS, vcjo-mc'

obripdo • trazer ao Conllreuo'NaciOlll1 • preIClIIte proposta de emenda à

CooaituiçJo, estabe1CCC11do • maioridade peuI neua mesma idade.

Tenho tambim coabecimeoto de que jà exiItem, Delta

Cala, propOItaI .a\termdo • leliJlaçlo. a fim de permitir que o cidIdIo••

pmir doi dezeaeis lIIOI, poaa receber sua carteira de hIbiliblçlo para diri8ir
vácuIoa.

Se ao maior de dezeueis lIIOI 6 permitido votIr e dirisir
vácuIos em via púb/íca, tamb6m • ele deve-Ie Ilnbuir • retpOIIJabilidade

penal. AtuI1meIIte, linda que pratique 1JDl fato tlpico e ilIcito, jamais poderà

ser IeIpOIISabilizado na esfera pena\, pois lhe fiIlta a imputabilidade, que 6

preuuposto de culpabilidade.

ASSINATURA

THEODORICO FERRA0
DANILO DE CASTRO
LAIRE ROSADO
WERNER WANDERER
GERSON PERES
JULIO REDECXER
BETO HANSUR
SIIlAO SESSIN
WILSON BRAGA
SARNEY FILHO
SERAFIM VENZON
B. SA
FREIRE JUNIOR
GONZAGA PATRIOTA
ROGERiO SILVA
PAULO TITAN
OSVALDO REIS
AUGUSTO CARVALHO
BENEDITO DOMINGOS
AUGUSTO NARDES
BETO LELIS
ALVARO GAUDENCIO NETO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
VALDENOR GUEDES
CARLOS AIRTON
ILDEMAR lWSSLER
SIMARA ELLERY
LUCIANO CASTRO
ATILA LINS
WIGBERTO TARTUCE
JOSE JANENE
LUIZ DURA0
DEL"IM NETTO
PEDRINHO ABRAO
DUILIO PISANESCHI
ROBERTO BRANT
ANTONIO BRASIL
OSORIO ADRIANO
TE'l'E BEZERRA
NEY LOPES
FLAVIO DERZI
l'ERNANDO GOMES
ANTONIO JOAQUIM
MURlLO·PINHEIRO
AYRES DA CUNHA
SERGIO GUERRA
CUNHA BUENO
ANTONIO GERALDO
GILVAN FREIRE

FRANCISCO DORNELLES
CARLOS DA CARBRAS
CORIOLANO SALES
HERMES PARCIANELLO
CIRO NOGUEIRA
XAURICIO CAMPOS
SARAIVA FELIPE
RAUL BELEM
FIRMO DE CASTRO
PAULO HESLAilDER
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO IZAR
ROBERTO CAMPOS
ENIO BACCI
GERVASIO OLIVEIRA
JOSE COIMBRA
GENESIO BERNARDINO
UBIRATAN AGUIAR
PEDRO CANEDO
ROMMEL FEIJO
PIMENTEL GOMES
NESTOR DUARTE
CLAUDIO CAJADO
CARLOS KAGllO
WILSON CUNHA
VICENTE ARRUDA

IIILSotl GIBSON
JAIRO CARNEIRO
GERMANO RIGOTTO
XAGNO BACELAR
ARTHUR VIRGILIO NETO
EULER RIBEIRO
ALSltANDRE CERANTO
PAES LANDIM
ELISEU MOURA
JOAO MAIA
RONIVON SANTIAGO
NILTON CERQUEIRA
FRANCISCO DIOGENES
JAIRO AZI
JotlIVAL LUCAS
ANIBAL GOMES
PAUDERNEY AVELINO
ROBERTO PAULINO
SILVIO TORRES
SEVERINO CAVALCANTI
XAURI SERGIO
ELTON ROHNELT
LUIZ CARLOS MAULY
ALBERTO GOLDMAN
ELIAS MURAD .
ADROALDO S'l'RECK
WILSON CIGNACHI
ALCESTE ALMEIDA
ANTONIO DO VALLE
MAURO LOPES
UBALDINO JUNIOR
JAIME MARTINS
DAVI ALVES SILVA
VALDOMIRO MEGER
JOSE TELES
ANTONIO FEIJAO
ROBERTO FRANA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
AUGUSTINHO FREITAS
ANTONIO SERGIO CARNEIRO
OSHAllIO PEREIRA
SILVERNANI SANTOS
ADELSON SALVADOR
MARCELO TEIXEIRA
MUSSA DEMEs
ERALDO TRINDADE
ADYLSON MOTTA
FELIPE MENDES
MANIA VALADAO
CELIA l!ENDES
CHICAO BRIGIDO

RUBENS ,OSAC
SERGIO BARCELLOS
PAULO RITZEL
SEBASTlAO MADEIRA
ZAIRE REZENDE
JAIR BOLSONARO
ZILA BEZERRA
ROBERTO PESSOA
LAPROVITA VIEIRA
ODILIO BALBINOTTI
UBALDO CORREA
GIOVANNI QUEIROZ
JOAO COLA0
EDSON QUEIROZ
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
SALOMAO CRUZ
JAQUES WAGNER
PADRE ROQUE
SANDRA STARLING
JOSE CARLOS COUTINHO
CIPRIANO CORREIA
JOSE MAURICIO
AUGUSTO VIVEIROS
JOAO RIBEIRO
JOSE FORTUNATI

de 1995.

HlLARIO COIMBRA
CARLOS ALBERTO
FERNANDO DINIZ
llSHITAHO KAMIA
ITAMAR SERPA
ALCIDES MODESTO
JOSE DE ABREU
LUIS BARSOSA
JERONIMO REIS

COSTA FERREIRA
ABELARDO LUPION
ROBERTO JEFFERSON
IVO MAINARDI
SEVERIANO ALVES
HELIO ROSAS
FELIX MENDONA
LUIZ BUAIZ

183 - JOAO COSER
184 - CHICO FERRAMENTA
185 - CORFUCIO MOURA
186 - JAIR SIQUEIRA
187 - HUGO LAGRANHA

ES
MG
RO
MG
RS

PT
P'l'
PMDB
Pl"L
PTB
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ASSINATURAS CONFIRMADAS.•.•.•••.•••••••••. 181
ASSINATURAS DE APOIAMENTO ••••.••.•..•••••• o
ASSINATURAS REPETIDAS ••..•••.•.••••••••••• 41
ASSINATURAS ILEGlVEIS..................... 2
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM •.•••••••••••• 3
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS •••••• o
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••.••.••••••• o

REPETIDA .
34 - ROGERIO SILVA (REPETIDA)

103 - FRANCISCO DIOGENES (REPETIDA)
104 - AUGUSTO NARDES (REPETIDA)
105 - LUCIANO CASTRO (REPETIDA)
106 - MAURI SERGIO (REPETIDA)
108 - FELIPE MENDES (REPETIDA)
146 - ROBERTO CAMPOS (REPETIDA)

141 - JOAO MAIA (REPETIDA)
148 - ROBERTO PAULINO (REPETIDA)
141 - ANTONIO GERALDO (REPETIDA)
152 - SILVERNANI SANTOS (REPETIDA)
153 - PEDRINHO ABRAO (REPETIDA)
151 - SERGIO BARCELLOS (REPETIDA)
154 - SEVERINO CAVALCANTI (REPETIDA)
154 - BETO LELIS (REPETIDA)
155 - BETO LELIS (REPETIDA)
156 - FERNANDO DINIZ (REPETIDA)
159 - ADROALDO STRECK (REPETIDA)
158 - FREIRE JUNIOR (REPETIDA)
159 - DAVI ALVES SILVA (REPETIDA)
160 - SERAFI!l VENZON (REPETIDA)

162 - JAIR BOLSONARO (REPETIDA)
163 - SILVERNANI SANTOS (REPETIDA)
163 - LAlRE ROSADO (IlEPETIDA)
164 - SERGIO BARCELLOS (IlEPETIDA)
161 - LAlRE ROSADO (REPETIDA)
111 - CIPRIANO CORREIA (REPETIDA)
112 - ENIO BACCI (REPETIDA)
173 - JOSE COIMBRA (REPETIDA)
174 - USMITARO OHIA (REPETIDA)
113 - GENESlO BERNARDINO (IlEPETIDA)
116 - JAIR BOLSOHARO (REPETIDA.)
117 - JOSE IfADRICIO (REPETIDA)
177 - SALOHAO CRUZ (REPETIDA)
118 - AYRES DA CUNHA (REPETIDA)
119 - WILSON CIGMACHI (REPETIDA)
182 - FRANCISCO DIOGENES (REPETIDA)
186 - PEDRO CANEDO (REPETIDA)
188 - VICENTE ARRUDA (REPETIDA)
189 - IlILSON GIBSON (REPETIDA)
190 - HE!!JIIlS PARCIANl!:LLO (REPETIDA)

NAD COIl1'l!RE
2 - JOAD MELLAo NETO

130 - NELSON BORNIER
142 - PIMENTEL GOMES

ILEGlVEL
41 - Asa. Ilegivêl deletada.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiluIoD

DOS DIREITOS E ClARANTIAS PClNDAMENTAIS

Capítulo IV
DOS DIREITOS POLÍI1COS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni
versal e pelo voto direto e secreto. com valor igual para todos.
e. nos termos da lei. mediante:

U - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de Setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

1ltuIoVID

DA ORDEM SOCIAL

.............................................................. -

Capitulo VII

DA FAMfUA. DA CRlANCA.
DO AI>OI.ESCErfTE E DO IDOSO

..................................................................

Art. 228. São penalmente inimp~is os menores de de
zoito anos. sujeitos às normas da legislação especial.

..................................................................

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Brasilla, 24 de março de 1995

Senhor Secretárlo·Geral:

Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Telmo Kirst. que "altera o artigo 228 da ConstitUição Federal"
contém número sufiCiente de signatários, constando a refenda proposição de;

187 assinaturas válidas;
041 assinaturas repetidas;
002 assinaturas ilegivels; e
003 assinaturas Qua não conferem.

Atenciosamente,

.~/.
/# ,..r 'I

~
/'~

CLA~ro . AGUlRBA-
. li ~
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Antes de conce
der a palavra ao primeiro orador inscrito no Pequeno Expediente,
os Srs. Deputados que tiverem pronunciamento para dar como li
der - sejam sem a expressão, "como lido" -, poderão fazê-lo. Es
tou ressaltando isso, porque chegou à Mesa uma reclamação
quanto ao Pequeno Expediente, e eu propus que houvesse uma to
lerância até o dia 30 deste mês. Mas, no dia 1° de maio em diante,
os Srs. Deputados que desejarem dar como lido o seu pronuncia
mento deverão fazê-lo através da Mesa, sem a utilização do micro
fone, porque realmente está havendo prejuizo para os Srs.
Deputados que se inscrevem na hora regimental.

A Mesa solicita, portanto, a compreensão dos Srs. Deputa
dos para que não haja motivo para uma reclamação, que já esta
mos considerando pertinentes.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre Depu
tado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, em re
cente permanência em Pernambuco, o Presidente da República,
professor Doutor Fernando Henrique Cardoso, investiu dolosa
mente contra a honra dos Parlamentares, com injúrias, difamações
e calúnias, fazendo veicular suas agressões, em virtude da denuba
da do veto do Presidente Itamar Franco ao art. 16 da Lei nO 8.880,
que estabeleceu as mesmas regras para corrigir os fmanciamentos
e os preços mínimos, através da imprensa falada, escrita e televisa
da, inclusive inclusos jornais, cujos exemplares estampam os tex
tos ofensivos a seguir destacados, para melhor exame e
enquadramento legal:

a) O Estado de S. Paulo, Edição de 8 de abril de 1995, pá
gina 1 do primeiro caderno, sob o título:

''FH chama parlamentares de malaudros.
Presidente ataca Parlamentares que aprovaram

fim da 1R na dívida agrícola:"

E continua:

"O Presidente Fernando Henrique Cardoso cha
mou de malandros aqueles que não pagam dívidas com
os bancos oficiais, ao defender a criação do Banco do
Povo, ontem, em Pernambuco. Numa alusão aos Parla
mentares que aprovaram o fun da correção da 1R na
"Dívida agrícola, declarou: "São malandros que falam
em nome do povo."

Na página 5, caderno B, diz O Estado de S. Paulo:

"São malandros que falam em nome do povo",
disse, numa referência indireta aos Parlamentares que
votaram a favor do fun da correção da 1R na dívida
agrícola."

Na notícia, o jornal esclarece que a denubada do veto presi
dencial à proibição de uso da 1R nos contratos rurais foi mais uma
demonstração de que a maioria governista vai esbarrar sempre nas
questões corporativas, das quais a que mais tem demonstrado p0
der é a do setor rural.

Diz ainda a informação que, quando é necessário defender
seus interesses, os ruralistas se unem em grupos suprapartidários,
enumera diversos Parlamentares.

b) O Correio Braziliense de 8 de abril de 1995, primeiro
caderno, na terceira página, com a manchete:

''FHC chama devedor de malandro".
"Caruaru - Em um ataque indireto à bancadaru-

ralista, o presidente Fernando Henrique Cardoso cha
mou hoje de ''malandros'' os que não pagam suas dívidas
com os bancos oficiais.

"São malandros que falam em nome do povo",
disse, numa referência ~os Parlamentares que votaram
pelo fun da correção da 1R na dívida agrícola".

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o "Novo Dicionário
Aurélio" ensina que "malandro" significa "indivíduo dado a abusar
da confmaça dos outros; velhaco; patife; malandro; gatuno" etc•••

Ora, o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que
pretende solucionar o impasse com o Congresso Naciona; mas
com os ''Parlamentares malaudros"?

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente proposição
do ilustre Deputado Miro Teixeira referente a alterações no Códi
go de Processo Penal. O objetivo essencial de tais mudanças, que
já se encontram na fase de sanção presidencial, é a repressão ao
chamado crime organizado. Estão incluídas na reforma a diminui
ção da pena, se houver colaboração do criminoso com a Polícia, e
a autorização para infiltração policial em quadrilhas (com a conse
qüente aceitação de provas pro esse método produzidas).

É, realmente está correto o Presidente da República Fernan
do Henrique Cardoso ao discutir e solucionar o problema com os
''Parlamentares malaudros"••.

Sr. Presidente, a novela da 1R no crédito rural ainda vai
longe. O episódio da 1R tem o mérito de chamar o focus da socie
dade para a questão não resolvida do fmanciamento agrícola. A
ordem é discutir um novo regime de fmanciamento para a econo
mia rural brasileira, mas vai-se negociar uma nova proposta com
os ''Parlamentares malandros que falam em nome do povo".

Sr. Presidente, por conseguinte, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, ao afirmar que ''Parlamentares são malandros",
atribui a todos os Parlamentares. Senadores e Deput'idos, fato não
verdadeiro, com nítida conduta dolosa, objetivamente ilícita, a afe
tar a reputação dos Parlamentares.

Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso, nesse seu pronunciamento à
imprensa escrita, falada e televisada, não cumpriu o dever legal de
crítica nem agiu com animus narrandi, uma vez que a acusação
não traz prova concreta dos gravíssimos fatos retratados; aquelas
declarações aos meios de comunicação foram motivadas, inequi
vocamente - dolo especifico e direto -, pela intenção de provocar
guerra psicológica aos Parlamentares, procurando intencionalmen
te abalar a confiança do povo brasileiro no Congresso Nacional, e
dessa forma acarretando a desmoralização deste Poder. Está com
provado o anumus calluniandi, diffamandit et injuriandi.

Sr. Presidente, entendo que todo homem de bem. atingido
em sua honra, deve recorrer à Justiça. Por essa razão, antes de for
mular queixa-crime, é imprescindível obter explicações do Presi
dente da República Fernando Henrique Cardoso sobre as
acusações contra os Parlamentares. As explicações pedidas mere
cem resposta.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna, a mais alta do País, para
repelir e repudiar energicamente as expressões usadas pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso para com os Parlamentares
diante da denubada, pelo voto secreto, do veto do Presidente Ita
mar Franco ao art. 16 da Lei nO 8.880, que estabelece os preços
mínimos. A denubada do veto ao art. 16 da Lei nO 8.880, que criou
a Unidade Real de Valor (URV), pelo Congresso Nacional, de
monstra o despreparo das equipes política e econômica que asses
soram o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A
derrota do Governo é fruto de uma profunda incompetência, que
resulta num impasse e na agressão do Presidente da República aos
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Parlamentares, acusando-os de "malandros".
Sr. Presidente, a Mesa da Câmara dos Deputados, que pu

niu, na forma do Regimento Interno, o Deputado Jair Bolsonaro,
em virtude de acusações indevidas a um Ministro de Estado, tam.
bém tem agora de adotar medidas legais junto ao assunto.

Sr. Presidente, peticiono a Y. Ex" seja encaminhado meu
pronunciamento-denúncia ao Supremo Tribunal Federal, para exa
minar a ocorrência de infração penal comum cometida pelo Presi
dente da República Fernando Henrique Cardoso, na conformidade
do inciso I da alínea b do art. 102 da Constituição Federal, com as
cautelas legais.

'Oportunamente voltaremos ao assunto.

ARTIGOSA QUE SE REFERE O ORADOR:

o Estado de S. Paulo

FHCHAMAPARLAMENTARES DE 'MALANDROS'

Presidente ataca parlamentares que aprovaram
fun da TR na dívida agricoIa

O Presidente Fernando Henrique Cardoso chamou de "ma
landros" aqueles que pagam dívidas com os bancos oficiais, ao de
fender a criação do Banco do Povo, ontem em Pernambuco.
Nenhum alusão aos parlamentares que aprovaram o fun da corre
ção da lR na dívida agricola, declatou: "São malandros que falam
em nome do povo". Dois manifestantes foram presos e 11 policiais
saíram' feridos em choque nos protestos que marcaram a chegada
de FH no Recife, Segundo a PM, havia 3 mil manifestantes . O
cálculo da CUT é de 5mil. paginas A4eB5

FR cHAMA OS RURALISTAS DE ''MALANDROS''

Presidente critica quem não paga
as dívidas com os bancos oficiais

Mara Bergamasch

Caruaru - o presidente Fernando Henrique Cardoso cha
mou ontem'de "malandros" os que não pagam suas dívidas os ban
cos oficiais. "São malandros que falam em nome do povo"" disse,
numa referência indireta aos parlamentares que votaram a favor do
fim da correção da TR na dívida agricola. Fernando Henrique fez
"eSsaS "declarações ao defender mais uma vez o projeto de criação
do Banco 'dO Povo - linha de crédito para atender á população de
baixa renda. "O povo pobre paga", completou.
, , A bancada ruralista é um ponto frágil na base parlamentar
do governo. Tem representantes em todos ospartidos aliados e, na
hora de lutar por seus interesses, esquece a filiação partidária, pas
sa por cima de acordos de lideranças e mostra a força de um bloco
que, acima das questões ideo16gicas ou nacionais, pensa é no pr6
prio bolso. Calcula-se que dos 513 deputados, pelo menos 160
são grandes,e médios fazendeiros 'e, dos 81 senadores, metade tem
"lig~çã,o com O setor.

A derrubada do veto presidencial à proibição de uso da TR
nos contratos rurais foi mais de uma demonstração de que a maio
ria governista vai esbarrar sempre nas questões corporativas, das
quais a que mais tem demostrado poder é a do setor rural. Quando
é necessário defender seus interesses, os mralistas se unem em
gmpos suprapartidários, do PDT do fazendeiro Giovani Queiroz
(PA) ao PPR de Paulo Mourão (TO).

Entre os aliados figuram os principais líderes da área. O
PFL contribui com José Rezende (MG), Jonas Pinheiro (MT) e
Abelardo Lupion (PR), o PSDB com José Arruda (CE), o PMDB
com Valmir Colatto (SO), Iris Rezende (GO) e Mauro Miranda
(GO),o PTB com Pedrinho Abrão (GO) e Nelson Marquezelli
(SP), o PP com Osmar Dias (PR) e Odelmo Leão e PL com Wel-

lington Fagundes (MT).
Além da vitória dos pontos defendidos pelo setor na Consti

tuição, foi conseguida uma anistia aos devedores do BB que con
traíram dívidas no Plano Cmzado. O Privilégio ficou sob o
patrocínio de Ziza Valadares (pMDB-MG), Mansueto de Lavor
(pMDB-PE) e Humberto Souto (PFL-MG).

Um dia depois de o governo anunciar a suspensão do crédi
to agricola, como reação à queda da cobrança da lR, Pinheiro foi
à tribuna do Senado classificar a medida de "irresponsável e impa
tri6tica". Pinheiro disse que o governo transformou o BB numa
"galinha dos ovos de ouro", que tira seus tesouro dos fazendeiros.

• Colaborou João Domingos, deBrasília

Correio Braziliense - 8-4·95

FHC CHAMA DEVEDOR DE MALANDRO

Caruaru - Em um ataque indireto à bancada mralista, o pre
sidente Fernando Henrique Cardoso chama hoje de "malandros"
os que não pagam suas dívidas com os bancos oficiais.

"São malandros que falam em nome do povo", disse
numa referência aos parlamentares que votaram pelo fim da
correção da TR na dívida agrícola.

Fernando Henrique fez essas declarações ao defender mais
uma vez o projeto de criação do Banco do Povo, uma linha de cré
dito idealizada pelo governo para atender a população de baixa
renda.

"O Povo pobre paga", completou o presidente.
Fernando Henrique também defendeu a aplicação racional

dos recursos públicos.
"Há pouco dinheiro e temos de distribuir bem, porque dila

pidar o patrimônio público é o mesmo que roubar". disse 'E não
somos ladrões, somos gente séria".

completou.
Turismo - Durante o encerramento da reunião da Comissão

de Turismo Integrado (CI1), Fernando Henrique prometeu que o
governo Federal "não há outra coisa que não seja seguir as pro
priedades do Nordeste".

Ele afumou que a região é "a zona prioritária de todos os
ministros da República".

O Presidente voltou a afumar que seu governo resolverá o
problema da seca na região.

"O Nordeste está sedento mas não vamos atender em miga
lhas, estamos pensando o conjunto dos problemas hídricos".

Fernando Henrique não comentou os protestos realizados
contra ele no Recife. Preferiu exaltar a recepção que teve em Ca
ruam.

"Quero agradecer a receptividade do povo de Caruaru. O
Povo está fume na defesa do Plano Real."

Ele elogiou os nordestinos por serem capazes de vencer as
adversidades.

E disse se inspirar neste povo.
"A cada dificuldade que se apresenta, eu tenho mais vonta

de de trabalhar."
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Depois de devi

do exame do pronunciamento de V. Ex"., a Mesa autorizará o seu
pedido, de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.

A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estou à
vontade para tratar do tema adiante exposto, do trabalho dos mais
velhos, de sua utilidade para a sociedade, de como não devemos
nem podemos desperdiçar suas experiências na orientação dos
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mais jovens que chegam ao serviço público.
Quase todos nesta Casa sabem que sou fIlha do Senador

Nelson Carneiro. Foi ele que, do alto de sua idade e experiência,
vislumbrou, durante os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a necessidade de colocar esta idéia no texto constitucional:
os mais velhos também são úteis à sociedade.

Assim, fez uma emenda supressiva para retirar, na proposta
do art. 37, inciso XVI, a palavra "proventos", de modo a serpossí
vel acumular-se os proventos da aposentadoria com a remuneração
de cargos públicos. É a maneira prática de não se considerar morto
para o serviço público o cidadão já maduro ou idoso, que tenha se
aposentado, dentro das regras da Previdência, e que aceite fazer
novo concurso público e voltar a trabalhar.

Ora, aposentadoria não é cargo, pois não há exercício de
trabalho, não há horários a cumprir. Como ficou no texto da Cons
tituição, passou a ser entendido pelos que participaram da elabora
ção da Constituição e pela Administração Pública que, fmalmente,
passava a ser constitucionalmente permitido o aproveitamento dos
mais velhos, já aposentados, que se dispusessem, evidentemente
mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, a
concorrer e se apresentar para prestar seus serviços onde melhor
pudessem produzir para o País, inclusive no serviço público. Tan
to este era o entendimento pacífico que, a partir de 1988, aposenta
dos voltaram a trabalhar para o Estado. Tanto este era o
entendimento que vem agora o Governo, na proposta de emenda à
Constituição referente à Previdência, porpor que seja ''vedada a
percepção simultânea de rendimentos de aposentadoria com a re
muneração de cargo, emprego ou função pública..."

Ora, a proposta do Governo foi elaborada visando sanear a
Previdência. Mas, no caso de aproveitamento dos aposentados, o
que ocorre é o contrário disso, pois, se aceita, cada servidor apo
sentado, que tenha retomado à atividade depois de novo concurso
público, continuará recebendo apenas a aposentadoria. E para o
trabalho que ele vinha exercendo o Estado colocará outra pessoa,
ganhando o que o servidor tocado fora recebia, onerando mais o
Estado, com sua futura aposentadoria e desperdiçando a experiên
cia do servidor mais velho, alguns no auge de sua capacidade de
trabalho, na faixa dos cinqüenta, sessenta anos de idade.

Além disso, o que se fará com os servidores aposentados
que, acreditando de boa-fé no entendimento atual da Constituição,
decorrente da intervenção do Senador Nelson Carneiro, fizeram
novos concursos e se aposentaram onde trabalhavam, (porque ti
nham tempo e direito a isso, ressalte-se)? O que fazer com alguns
que cortaram expectativas de prosseguir nas suas carreiras, como
alguns militares, por exemplo, ou juízes, ou diplimatas, ou profes
sores, ou...? O que fazer com os que, para tomarem posse nos no
vos cargos, depois do concurso público de provas ou de provas e
títulos, tiveram que mudar de cidade e de domicílio?

Creio que o País não está em condições de jogar fora parte
ponderável de sua mais qualificada mão-de-obra, testada pela vida
e aprovada na competição democrática do concurso público. Se
causa arrepios a expectativa de uma eventual nova aposentadoria
por idade, já que por tempo de serviço ela seria improvéval, pois o
aposentado de cinqüenta anos que retomasse ao serviço público,
como brasileiro médio, dificilmente chegaria aos 85 anos de idade,
então, que se acabe é com a dupla aposentadoria.

Minha proposta, para aproveitarmos nossa mais qualificada
mão-de-obra, para honrarmos a vontade dos Constituintes de 1988
e para preservarmos a Previdência e o interesse nacional é emen
darmos a proposta do Governo para explicitar tudo isso.

Desta forma, proponho que se modifique o § 7° do art. 37,
da seguinte forma:

"Art. 37. . .
§ 7° É permitida a percepção simultânea de pro

ventos de inatividade ou rendimentos de aposentadoria
com a remuneração de cargo, emprego ou função públi
ca que tenham sido ou sejam providos mediante concur
so público de provas ou de provas e títulos, bem como
com a remumeração de cargos eletivos e de cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exone
ração; vedada, em qualquer hipótese ou sob qualquer
pretexto, a dupla aposentadoria.

Agora, se apesar de toda essa argumentação e da recupera
ção da verdade no processo de elaboração do inciso XVI do art. 37
da Constituição, conforme demonstramos com os testemunhos do
Senador Nelson Carneiro e do Relator Bernardo Cabral, persiste
uma nova idéia de se dificultar o retomo dos aposentados ao servi
ço público, que ao menos se respeitem os contratos feitos de boa
fé e se ressalvem as situações existentes de fato, como decorrência
da citada boa-fé. Essa alternativa conduziria à proposta seguinte,
que ''não quebraria contratos", repetindo-se o discurso do Sr. Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso:

Dê-se ao art. ·16 da Proposta de Emenda à Constituição nO
21, de 1995, a seguinte redação:

"Art. 16. Inclua-se no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, onde couber, o seguinte: '

Art. Além dos casos ressalvados no inciso XVI
do art. 37, a vedação prevista no seu § 7° não se aplica
aos servidores inativos, civis e militares, que tenham
sido investidos, até a data da promulgação da Emenda
Constitucional nO 21, de 1995, em cargo, função ou em
prego público em decorrência de concurso público de
provas ou de provas e títiulos; nem aos que, na data da
referida promulgação,' sejam ocupantes de cargo em co
missão ou função de confiança.

Das duas alternativas, é a primeira evidentemente, que res
taura a vontade do Constituite de 1988. A segunda, apenas honra o
compromisso do Governo com a "não quebra de contratos", além
de resolver o grave problema que seria perder-se nossos melhores
quadros de aposentados do segundo escalão, convidados, na práti
ca, a não permanecerem nos cargos em comissão, sob o risco de
perder seus proventos da aposentadoria.

As propostas de emenda à Constituição, Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Deputados, hoje anunciadas, estão prontas para recebimento
de assinaturas. Agradeço aos que possam apoiá-la.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EULER RIBEIRO (PMDB - AM Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na dis
cussão sobre a reforma do Capítulo da Seguridade .Social da
Constituição, um ponto importante que está sendo questionado
com frrmeza e que poderia ter sido solucionado há tempo é o' das
aposentadorias especiais.

Como Presidente da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília da Casa, à época, avoquei o Projeto do Executivo a respeito
da matéria e elaborei substitutivo aprovado por unanimidade na
Comissão.

Para tal, promovi ampla audiência, geral e irrestrita, dos
segmentos interessados: entidades de aeronautas, professores, jor
nalistas, eletricitários, petroleiros, até entidades gerais, como
CUT, CGT e COBAP, que reúnem todos os aposentados. Reali
zei trabalho dedicado e sério, com audiência da Organização
Internacional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e do Mi
nistério da Previdência Social.
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Após longos debates na Comissão de Seguridade Social,
defmimos, em conjunto, um novo critério, buscando ser o mais,
justo e correto: em vez de beneficiar categorias, ensejando privilé
gios e fomentando descontentamento - e que deixa de fora traba
lhadores que de fato fazem jus à aposentadoria especial, mas de
direito não a têm - adotamos o critério de que as aposentadorias
especiais podem ser aplicadas a todos os trabalhadores, indistinta
mente.

Para tanto, na sua atividade laboral, os trabalhadores devem
estar sujeitos a agentes f'lSicos, químicos, biológicos ou psicológi
cos promotores de stress, os quais, comprovadamente, reduzam a
Gap~Gic;lade .labor~tivfl.

Abriu"se o leque: acabam-se os privilégios, faz-se justiça.
O Ministério do Trabalho ficaria encarregado de inspecio

nar a empresa cujo trabalhador buscasse o registro na categoria es
peciaL Fomos além: o dirigente sindical eleito, que na sua
atividade rotineira esteja enquadrado em atividade que seja espe
cial para efeito de aposentadoria, continuaria contando tempo para
.essa aposentadoria, mesmo enquanto exerça o mandato.

A adoção do critério de aposentadoria especial definido no
s1,1bstitutivo ,de minha autoria oferece·a vantagem, ainda, de evitar
qvea Previdência se ,onere com despesas relativas a trabalhadores
-.após o tempo estimado .para se.aposentar - que no atual sistema
continuamtrabalhando com freqüentes licenças de saúde.

O projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e
Família e há dois anos está,na Comissão de Trabalho, que já tem

, até Relator, designado para apreciar o substitutivo. Estou certo de
que, se apreciannos <Y.substitutivo e o votarmos com celeridade,
eliminaremos um dos pontos de dificuldade entre o Governo e o
Congresso e, mais do que isso, se fará justiça.

, Seráque são verdadeiras as suspeitas de que alguns partidos
não querem discutir com sinceridade a questão, para preservar os
privilégios'de uns poucos?

O SR. síLV.IO ABREU (pDT --' MG. Pronuncia o seguinte
, discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Brasil nunca
encontrará os rumos de um desenvolvimento equilibrado enquanto
os administradores públicos continuarem confundindo prioridades.

, ,É ina<4nj.s,s~velqqe nosso Orçamento seja comprometido por tan
.~s. Obríls supérfluas óu adiáveis, enquanto a malha rodoviária na
cional fica relegada ao mais absoluto abandono, deteriorando-se a
.cada dia.

Não podemos aceitar, Sr"s e Srs. Deputados, que um País
<P,le transP9rta 65% das cargas e 92% dos passageiros por rodovia
trate tão mal suas estradas. Hoje, após oito anos sem investimentos
públicos no setor, 70% dos nossos 50 mil quilômetros de rodovias
federais estão em estado deplorável.

. O resultado é ·desastroso para a economia do País. Estudo
. realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,

consWqu que, na ,década de 80, as perdas acumuladas só em au
mento de custos operacionais de veículos, consumo de combustí
vel e perdas materiais causadas por acidentes nas rodovias federais
totatizaram mais de 14 bilhões de dólares, enquanto os investi
Ip.yntos públicos no setQr, na me~madécada, não ultrapassaram os
9 bilhões de dólares.

O Brasil não se pode dar ao luxo de continuar cometendo
tal contra-senso econômico! O impacto desse desperdício no bolso
da população é· significativo. Estima-se que as deficiências no
transporte.encarecem em no mínimo 18% o custo das mercadorias.

Muito mais grave que o desperdício de dinheiro, nobres Co
legas, é o desperdício de vidas. O mesmo estudo do IPEA con
cluiu que a má conservação das rodovias mata, todos os dias,
dezesseis pessoas e causa ferimentos em outras cento e doze.

Um caso exemplar da ameaça em que se transformaram
nossas estradas é o Viaduto Vila Rica, antigo Viaduto das Almas,
localizado no quilômetro 585 da, BR-040, que liga Minas ao Rio.
Segundo o próprio Departamento Nacional de Estradas de Roda
gens, o Viaduto das Almas oferece sérios riscos a seus usuários,
devido a problemas graves de fundação e de estrutura cansados
pela falta de conservação e por excesso de tráfego. Construído na
década de 50 para receber cerca de 100 carros por dia, o viaduto
suporta hoje um movimento diário de 6 mil veículos, e sua capaci
dade .de carga é, com freqüência, ultrapassada. Apesar disso, o
Viaduto das Almas nunca recebeu qualquer obra de reforço ou re
forma de grande porte nas estruturas e fundações. Os milhares de
motoristas e passageiros que trafegam diariamente sobre ele estão
condenados a uma verdadeira roleta-russa, já que,segundo e~
cialistas em transporte e tráfego, existe até mesmo risco de desaba
mento.

Dados do Governo mostram que manter'a conservação de
uma estrada custa até dez vezes menos do que reconstmí-la. Além
dessa economia direta, a manutenção dasrodovias·em'oom'estado
representa uma enOIme poupança em combustível, veículos e car
gas - e, o que é mais importante, salva milhares devidas.

O Brasil precisa, com urgência, de um programasistemáti
co e eficiente de conJervação de toda as suas vias federais. Não te
mos o direito de fcontinuar jogando fora nosso patrimônio
rodoviário, nem tanipouco de expor tantas vidas às tragédias que
rondam as nossas estradas. .

Fonnulo, portanto, um apelo ao Ministro dos' Transportes
para que determine o imediato exame dagravesituação·aqui de
monstrada e, sobretudo, para que,inclua o Viaduto Vila 'Rica ,entre
as obras mais prioritárias e inadiáveis.

Era o que tinha a dizer•.

,A SRA. DOLORES NUNES(pP ""'. TO. Pronuncia o se
guintediscurso.) -Sr. Presidente,Sr"s e Srs. Deputadós,.é muito
grave a situação da agricultura no Tocantins, apesar das imensas
potencialidades de que é detentor. '

O meu Estado, como todos sabem, é ainda muito 'novo no
,contexto da Federação. Talvez por este motivo não tenha sido,ain
da, alvo de uma programação administrativa para'o seu'deserivol
vimento, embora tendo possibilidades invejáveis em. tooos os
campos de produção.

Destaco principalmente,' neste' breve' pronunciamento, a
.questão agrí~la. Neste particular; o Tocantins é um Estado privi
legiado, pois as suas terras férteis se apresentam à policultura ém
grande escala.

Entretanto, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o setor
agrícola em meu Estado encontra-se' ainda em situação de verda
deira penúria, quando poderia ser um celeiro para abastecimento
local, do Brasil e do mundo.

Suas terras, todas elas com vocação agrícola, com bom.cli
ma e muita água, prestam-se, como disse, a uma lavoura altamente
diversificada, baseada não somente no regime de sequeiro como
também no de irrigação, o Vale do Javaés é o maior espaço temto
rial do Mundo para lavoura irrigada - que, como se sare, oferece
uma produtividade muito maior de grãos. Temos, também, o Pro
jeto Fonnoso, a maior área sistematizada da América Latina, com
mais ou menos 32 mil hectares. Em 1995, estima-se uma produção
de 320 mil sacas de arroz, em média 70 sacas por hectare ou 4.200
quilos por hectare.

O fato de o Tocantins achar-se localizado no coração do
Brasil não significa que sua produção fique encalhada, pois as
possibilidades de transporte são igualmente invejáveis, mediante o
aproveitamento dos seus cursos navegáveis, assim como da Ferro-
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via Norte/Sul, depois de concluída.
A par disso tudo, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é

imperioso que o Governo e os órgãos financeiros e administrativos
competentes dêem o apoio necessário ao pequeno produtor, para
que ele se possa expandir em suas pequenas glebas, de maneira
consentânea com os princípios de uma reforma agrária pacífica,
que coincide com o apoio sistemático àqueles que já se encontram
dedicados, no campo, ao cultivo da terra.

Aliás, é hoje opinião dominante, no Brasil, que se deve dar
ênfase ao apoio a pequenas e médias empresas, tanto nos setores
comercial, industrial e artesanal como na agricultura. As pequenas
e médias empresas não somente promovem a independência eco
nômica dos empresários, como se afrrmam, no setor produtivo,
como geradores de empregos assalariados e do aumento da rique
za nacional.

Por tudo isso, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, ouso
afJrIIlllr que o Tocantins é, no Brasil, o Estado da Esperança, se lhe
forem dados a atenção e os recursos de que necessita para o seu
engrandecimento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOFRAN FREJAT (pP - DF. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, st's e Srs. Deputados, havia-me comprome
tido a não fazer qualquer critica ao atual Governo do Distrito
Federal antes de serem delineadas as diretrizes de programa que
um governo deveria estabelecer, ao iniciar sua gestão.

Entretanto, após cem dias de governo, não m~ é mais possí
vel assistir impassível a esta situação em que se encontra o Distrito
Federal. Se não, vejamos. Ao tomar posse, a primeira coisa que o
Governador disse foi: ,"Não vou me mudar para a residência de
Águas Claras, porque tenho o meu apartamento". Pois bem, mu
dou-se!

Em seguida, disse: "Não vou demitir os conveniados da
NOVACAP". Está providenciando a demissão!

Também afrrmou: "Vou regularizar os condomínios que
ainda se encontram em situação irregular". Não o fez! Pelo contrá
rio, está criando uma grande dificuldade para regularizá-los.

E, fmalmente, disse: ''Não vou promover demissão em mas
sa de servidores em cargos comissionados". E mais de cinco mil
servidores já foram demitidos! Alguns, que trabalhavam há 15 ou
20 anos em cargos comissionados, foram demitidos, apesar de não
terem relação alguma com o Governo a que S. Ex· sucedeu.

Então, Sr. Presidente, estou na iminência de raciocinar que,
toda vez que o Governador disser "sim", a minha leitura deverá ser
a de que S. Ex· está querendo dizer "não". Toda vez que disser
"não", minha leitura deverá ser no sentido de que está dizendo
"sim".

É muito fácil fazer política dessa maneira, Sr. Presidente. A
atual administração só leva em consideração a chamada herança
do Governo anterior, e não são mencionadas as providências to
madas corretamente.

No último final de semana, o Secretário de Fazenda do
GDF prestou a declaração absolutamente falsa - que repercutiu na
Câmara dos Deputados - de que a Secretaria de Saúde, ou mais es
pecificamente a Fundação Hospitalar, deixara a monstruosa dívida
de 13 milhões de reais. S. S· está inteiramente equivocado. A Se
cretaria de Saúde, no dia 31 de dezembro, tinha li pagar, entre dívi
das com pessoal e com o empresariado, 36 milhões e 129 mil
reais, dos quais 23 milhões são automaticamente repassados pelo
Governo Federal para pagar pessoal; tinha a receber do Ministério
da Saúde, pelos serviços prestados com atendimento hospitalar e
ambulatorial, 11 milhões e 140 reais; também tinha em caixa 1 mi
lhão e 738 mil reais. Além disso, deixou um estoque de 9 milhões

e 500 mil reais em material, o que demonstra que não devia abso
lutamente nada, mas sim que tinha a haver uma quantia e a dever
outra quantia - o que acontece em todo Governo.

No Brasil, só escapou desse hábito de falar mal do governo
passado Tomé de Souza, porque foi o primeiro Governador do
País e não teve a quem criticar. Todos os outros fazem essas críti
cas permanentemente, procurando assim aparecer ao público. O
Governador deveria cuidar mais dos buracos, da saúde, da educa
ção, da segurança pública, das questões fundamentais da cidade,
ao invés de ficar pennanentemente reclamando do passado.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, st's e Srs. Deputados, estive
visitando os Municípios de Ouro Preto D'Oeste e Urupá, do Esta
do de Rondônia, no dia 10 de abril.

Esta região constituiu o primórdio da colonização do Estado
de Rondônia, iniciada nos anos 70, onde foram assentados milha
res de colonos, em glebas demarcadas pelo INCRA, que variam de
5 a 42 alqueires.

Nestes 20 anos de experiência com a implantação dos pro
jetos de reforma agrária, observei como resultado, mesmo com as
dificuldades iniciais, o pleno êxito da iniciativa.

O,que também pude perceber, na área da participação popu
lar, do trabalho e das iniciativas dos agricultores, foi um substan
cial progresso. Tanto em Ouro Preto, com em Urupá, verifiquei os
sítios bem cuidados, os colonos animados e esperançosos, boa
produção agrícola de subsistência, com criação de gado leiteiro e
de corte. Devido à região ser composta de micro e pequenos agri
cultores, percebi um bom entrosamento entre as famílias. senso de
agregação, de cooperativismo e de entendimento.

Estes dois Municípios: St's e Srs. Deputados, mostram para
o Brasil que uma ref~ agrária bem planejada e uma política
agrícola defmida saneariain' em muito as questões de miséria do
povo brasileiro. A fixação do homem ao campo, dando a ele as
condições de ali pennanecer, com certeza, é a política mais inteli
gente para o atual e para os futuros Governos.

, Vi, nesta visita, que a posse da terra valoriza o homem, dig-
nifica a família e melhora o perfil de suas vidas. Transfonna o lati
fúndio improdutivo em milhares de propriedades ricas.

Reuni-me com Vereadores e lideranças do meU partido 
PMDB, naqueles Municípios de Ouro Preto e Urupá, e fiquei mui
to entusiasmado com as reivindicações, justíssimas, daqu~las co
munidades, que têm oferecido a sua contribuição e seu trabalho,
tendo apenas faltado a contrapartida oficial. Os trabalhadores com
mais de 65 anos não conseguem a aposentadoria rural, devido à
extravagante exigência pelo INSS de documentação exagerada,
que os trabalhadores rurais, em sua maioria não sindicalizados,
não têm condições de guardá-la da juventude à velhice.

É cara a cara com o povo que se percebe o Brasil dividido,
dos ricos e dos pobres, o Brasil das desigualdades, o Brasil injusto.
O povo trabalha e contribui, faz a sua parte; falta agora a parcela
do Governo.

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, ultimamente
tem sido freqüente o uso desta tribuna por diversos Srs. Deputados
de todos os partidos e Estados da Federação para debaterem e soli
citarem ao Governo Federal especial atenção para a grave crise
que atravessam as rodovias brasileiras.

A BR-116, que nasce no Estado do Ceará, é a rodovia de
maior importância econômica e, no entanto, é conhecida como a
''Rodovia da Morte", porque 70% das colisões, atropelamentos,
abalroamentos e capotagens acontecem nesta rodovia, decorrentes
de sua má conservação. Somente este ano várias pessoas morre-
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O SR. JÚLIO REDECKER (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, acho que o Brasil
está atropelando a sua história e os fatos. Quero crer que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso deve ter vários créditos sobre a
Nação e o Congresso. Afmal, S. Ex', ex-Ministro da Fazenda e das
Relações Exteriores, conduziu com mestria o processo econôInico

ram e outras tantas ficaram gravemente feridas, em conseqüência sas denúncias, baseadas em farta documentação, foram apresenta
de 1.587 acidentes, segundo dados levantados pelo jornal O Povo. das à imprensa. Encaminhei a instituições federais vários pedidos

Entre os quilômetros 12 e 50, numa extensão de 38 quilô- para uma profunda investigação sobre essas denúncias, bem como
metros, a rodovia apresenta falhas significativas na sua estrutura toda a documentação.
asfãltica e de sinalização. O asfalto está com buracos e irregulari- Estive com o Procurador-Geral da República, Dr. Aristides
dades, forçando os motoristas a manobras perigosas como forma Junqueira, que se comprometeu a encaminhar ao Ministério Públi
de desviar dos buracos, provocando assim um aumento nas chan- co Federal do Estado de Pernambuco pedido de abertura de inqué
ces de acidentes. A sinalização está parcialmente apagada, enco- rito.
berta pela vegetação, tirando do motorista a segurança e outras O Tribunal de Contas da União também encaminhou esse
vezes a própria vida. O estreitamento das pistas, a falta de acosta- proCesso ao Juiz-Relator sobre a Companhia Docas do Rio Grande
mento, provocados pela inexistência de manutenção, o trânsito in- do Norte, Dr. Fernando Gonçalves.
devido de animais na pista, os constantes assaltos a Hoje, tive a oportunidade de estar com o Ministro dos
caminhoneiros, indicam a necessidade urgente da duplicação desta Transportes, Dr. Odacir Klein, que também me comunicou que ha
etapa, conforme consta de projeto aprovado, desde 1989, pelo' via fudicado uma coInissão de inquérito para apurar essas denún
DNER. Essa duplicação é importante, ainda, pelo crescimento in- cias.
dustrial verificado nos últimos anos nos Municípios de Euzébio, As referidas denúncias, que serão listadas por mim, abor-
Horizonte e Pacajus. É de vital importância para a economia cea- dam irregularidades diversas:
rense a duplicação desse trecho da DR-116; caso contrário, invi- 'Primeira, contrato realizado com a empresa de vigilância
bializará o programa de industrialização e, por conseqüência, o denominada ENESP, sem realização de licitação, com 8 aditivos
incremento do emprego e renda para toda a região metropolitana aiIida vigendo e com acréscimo significativo do objeto do contra-
de Fortaleza. to.,

Os caminhoneiros que trafegam pelas rodovias federais são '.' Segunda, u,m contrato, sem licitação pública, firmado em
unânimes em afmnar que o problema da BR-116 é o mesmo de to- 1992' com a empresa Spartacus Engenharia e Comércio Ltda., que
das as outras estradas do País, incluindo as outras BR cearenses presta serviços de rnanutenção preventi'vae corretiva de guindas
como a BR-020, BR-222 e BR-304, provando assim o abandono tes e outros equipamentos do Porto. Esse contrato iniciava num
em que hoje se encontra o sistema rodoviário nacional. exercício e teÓninava no seguinte, o que é ilegal. A esse contrato

Apesar de esta situação existir a nível nacional, até o pre- houve 5 aditivos, feitos de maneira irregular, os quais ampliaram
sente momento alguns setores do Governo ainda não foram sensi- grandemente o seu objeto.
bilizados para a gravidade da questãq, debalde os esforços do TerCeira, cessão de' bens imóVeis da administração do Porto
Ministro dos Transportes, Deputado Odacir Klein e sua equipe. do Recife a tercerros, sem contrato de arrendamento e sem homo-

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, estamos falando da logaçí\o do Conselho de Autoridade Portuária.
deterioração do sistema rodoviário nacional, um patrimônio ava- 'Quarta, cessão de um armazém a um cidadão denominado
liado em 150 bilhões de dólares. Tal situação não pode perdúrai Paulo da Fuba, qU'e faz funcionar naquele local um escritório e
indefinidamente; é necessário assegurar recursos estáveis e se- uma unid3.de de énsaeamento de cereais, atividades' sem vincula
qüentes para no mínimo preservar este patrimônio obtido graças ção alguma com o Pórto de Recife.
ao esforço de várias gerações. Quinta, recentemente, a administração do referido Porto ce-

Estaríamos diante de um problema sem solução? Acredita- deu à Companhia Empório de Armazéns Gerais novo armazém,
mos que não. utilizando-se apenas dó,contrato operacional; o o . _

O c , E tad nh'da te br o, o liz '.Sexta, contratos rrregulares entre a adID1ll1straçao do Porto eeara, um s o reco eCI men po e, Ja sma ou A T" 'liza - d ' . , o

um caminho alternativo, quando no Governo Ciro Gomes, a quem: ,a ge~ar ~portesparaUti: çao os eqmpamentos portuan~s
tive o privilégio e a honra de servir como Secretário de Transpor- e,movlillent~çao de me,rcadonas. A Agemarcobra I?~nos do adi-

, " A clOnal de tarifa pórtuária, o que representou um preJUlzo ao Porto
tes, reconstrulillOS 2 mil quilometros de estradas de um total de d R jj) ó 1993 de ' da l'lh- d d '1
3.800 quilômetros. Construímos mais de 277 quilômetros, o que AOl' ecdie, s em 'daproxnhunad mden~mi:trado e

d
°portoares.

ta 'di de 1 6 il A d' d em sso, uma empresa o cu a o o a s a or o ,
represen uma me a ,qu ometro por la, contan o com os S C 1 Vil tand' o d 1 - de --d
fms-de-semana e feriados. o r. ar ?S ar, vem pres ,o servIço e· oca~a,;, ma,;, , e-

_ " " obra e equIpamentos para o refendo porto sem partiCIpar de liclta-
E nao fOI so ISSO. Reequlp~?S o Departan;'-ento de ~stra'!as ção pública. Some-se a tudo isso também um contrato irregular

e Rodagem e ~ransportes, ~a~ ofIcmas e s~as umdades no n:tenor com a Construtora Mendes Júnior para construção do Castelo d'Á
do Estado; reclcl~os os tecmcos; ~nstrulillos postos fiSCaiS; re- . gua e ampliação da AvenidaAlfredo Lisboa.
novamos e expandlillos a frota de eqUIpamentos pesados. , . ,. , o o o ., o o

U tro dad dO de d ta dan 't' DIante dISSO, soliCIteI a essas autondades a lilledlata mstau-
, m ou A • o IgnO es que: ~mmu ças nos.~ e- ração de, auditoria no Porto de Recife, bem como a instauração de

nos de concorrenCla, acompanhamento ngoroso de elaboraçao e ' , °t ' o - , o aí tad
execução dos projetos e muita criatividade, construímos o ,quilâ- tamqubée;t o ~doque ~s respodanls~velsfinaod so sejam as ~os'tarmdaas

d da 'd d ' do do m m pum s na !orma el, a lill e que possamos alas
metro e estra a um preço a meta e o pratica no resto Ad' , triJ. - Públi t ta da - d
Brasil, em média. ID1ll1S çao ca o an sma corrupçao que an ou nos

T do ' , fruto da d t ' - lítO , t' °dad anos do Governo Collor.u ISSO e e emmIaçao po lca e cna IVI e o, o

para superar o problema das rodovias. Que esse exemplo possa Era o que tinha a dizer, Sr. PreSIdente.
inspirar também a Administração Federal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, segunda-feira pas
sada, em Recife, tive oportunidade de apresentar ao público uma
série de denúncias contra a administração do Porto do Recife. Es-
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doPais.
As leis das concessões foram aprovadas com profunda re

percussão econômica para o Pais; vieram ao Congresso refonnas
que foram debatidas de lqltemão. Aliás, cabe ao Congresso decidir
e defini-las. Estamos tentando um diálogo. As privatizações vão a
compasso lento, e, como se não bastasse, há esse problema crucial
da agricultura. Parece-me que o Presid~te não quer pôr nada de
ponta-cabeça, como se costuma dizer. Tenho certeza de que o Pre
sidente terá sensibilidade necessária para encontrar uma solução
para esse setor juntamente com os produtores rurais deste Pais,
com o Congresso Nacional e com a área econômica do seu Gover
no.

Quero trazer à Casa uma indicação a ser estudada. Propo
nho-me, juntamente com as Lideranças dos partidos, trazer à baila·
esse assunto. Por que não estudar maneiras de os agricultores e os
produtores rurais pagarem as suas dívidas de financiamentos ao
Banco do Brasil com títulos da dívida externa brasileira, a exem
plo do que foi feito com a Embraer? Por que não utilizar esses títu
los da dívida externa, o C. Bond e o Par. Bond, para pagar ao
Banco do Brasil, regularizando a situação do Tesouro Nacional
ante a divida contraída pelos agricultores?

Todos sabemos que o Govemo não vai abandonar a agricul
tura. Se não fmanciá-la, certamente teremos problemas na produ
ção, teremos falta de abastecimento, e isso não colaborará com o
intento do Plano Real.

Proporia, Sr. Presidente, que se fIZesse um estudo para se
utilizar esses títulos da. dívida externa brasileira, o C. Bond e o
Par. Bond, que hoje são comercializados no mercado internacio
nal a um preço de 0,39 cents de dólar por 1 dólar, valor de facé
desses títulos. Se utilizássemos esse mecanismo para pagar a nossa
dívida com o setor oficial fmanciador dos agricultores, o Banco dp
Brasil, certamente teríamos uma economia de 50% nessas dívidas.
E mais, teríamos a possibilidade de utilizar um mecanismo que se-.
ria comprar esses títulos da dívida externa brasileira, que hoje são
renegociados, dando prazo para que os agricultores possam se au
tofmanciar e se recuperar em novas safras, quando os preços míni
mos forem mais convenientes.

Não adianta querermos jogar o Pais contra a agricultura.
Temos de encontrar um caminho seguro para continuar a vocação
deste País de trabalhar na área rural, na área do interior, segurando
o trabalhador na sua casa, na sua localidade, onde ele está acostu
mado a produzir. A migração do trabalhador rural para a área ur
bana nada mais é do que ainda mais favelizar essas áreas, criar
problemas sociais, de criminalidade, de desemprego, porque a
mão-de-obra que chega aos grandes centros é completamente des
preparada. Através do Banco do Brasil, já solicitamos audiência
com o Diretor da área internacional, para que possamos estudar
essa forma de consolidar a dívida agrícola dos nossos produtores
junto àquela instituição de crédito oficial.

Sr. Presidente, é necessário que façamos e:;;se tipo de estudo
como alternativa, a f!Dl de que possamos realmente resolver esse
impasse, mas que não se descapitalize o produtor, não se liquide
com a sua vocação, para não deixar a terra para aqueles que não
sabem produzir. Quer-me parecer que mais importante, inclusive,
do que as discussões em tomo deste assunto é, antes de um enfren
tamento, achar a solução para que o Brasil possa produzir e contri
buir não apenas para o sucesso do Plano Real, mas para o sucesso
da nacionalidade.

o SR. VALDIR COLATI'O (pMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Con
gresso Nacional deu uma prova de maturidade e sabedoria políti
ca, ao derrubar o veto do ex-Presidente Itamar Franco ao § 2° do

art. 16 do Projeto de Lei de Conversão n° 11/94, relatado pelo De
putado cararinense Neuto de Conto, e que substituía a Medida
Provisória nO 482/94.

A MP n° 482/94- chamada MP do Real- foi objeto de am
plos debates nesta Casa, desde sua edição, com intensas negocia
ções entre o Governo Federal, sua equipe econômica e a bancada
da agricultura, que sempre defendeu a transformação dos emprés
timos e dos preços dos produtos em URV desde 1° de março de
1994, transformados em real, com a extinção da 1R e a criação da
equivalência-produto, a partir da vigência do Plano Real.

Na Comissão de Agricultura e Política Rural, foi desiguado
ó ilustre Deputado Odacir Klein - hoje Ministro dos Transportes 
para coordenar a apresentação de emendas à MP 482/94, que vies
sem a atender às necessidades mínimas de proteção ao setor agrí
cola.

Foram apresentadas 293 emendas, dentre elas quatro subs
critas pelo pr6prio Relator, Deputado Odacir Klein, com a anuên
cia da Comissão de Agricultura, quais sejam:

''Emenda n° 11 - Onde couber - Veda incidência
de 1R e do Índice de Remuneração das Cadernetas de
Poupança nos contratos de Crédito Rural;

Emenda nO 12 - Acresce ao art. 6° - Permite o
reajuste pela variação Cambial, Operações Financeiras,
contratos de Comércio Exterior;

Emenda n° 13 - Onde couber - Até maio de 1995
não poderão ser reduzidos os percentuais de aplicação
em Crédito Rural;

Emenda nO 14 - Onde couber - Altera a fOIma de
cálculo das exigibilidades de aplicação em Crédito Ru
ral."

Das 293 emendas apresentadas, duas foram aprovadas e
quinze parcialmente aprovadas. A Comissão de Agricultura fe
chou questão com a transformação da URV, a extiJição da TR a
partir do real e a implantação da equivalência-produto. O Governo
não aceitava!

Criou-se um impasse com a obSllllção das votações!
Após muitas negociações, o Governo, através do seu líder

de então, Deputado Luiz Carlos dos Santos, acertou a redação e
aprovação de uma única emenda, exatamente a do § 2° do art. 16,
que diz:

"§ 2° - Nas operações referidas no inciso IV, a
atualização monetária aplicada àqueles contratos será
equivalente à dos preços mínimos em vigor para os pro
dutos agrlcolas."

Sr. Presidente, esta emenda foi aprovada, e o Governo Ita
mar Franco a vetou. Esta Casa não aceitou isso desde aquela épo
ca, e o Governo diz que o Congresso Nacional errou. Não, o
Congresso Nàeional acertou e fez vigorar um acordo que foi feito
nesta Casa, vetado pelo então Presidente Itamar Franco, e o Go
verno sabia muito bem que quando voltasse à Câmara dos Deputa
dos iríamos confrrmá-lo.

Esta emenda foi adotada pela Relator do Projeto de Lei de
Conversão n° 11/94 e referia-se ao inciso IV do mesmo art. 16,
que diz:

''IV - As Operações de Crédito Rural, destinadas
a custeio, comercialização e investimento, qualquer que
seja a sua fonte."

Aprovado o Projeto de Lei de Conversão nO 11, em Plená
rio, com o compromisso do Presidente Itamar Franco de não vetar
o § 2° do art. 16, assumido pessoalmente e na tribuna pelo Líder
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do Governo, Deputado Luiz Carlos Santos, e respaldado pela equi
pe econômica do Governo Itamar.

Com surpresa, o compromisso não foi mantido pelo Presi
dente Itamar Franco, que, vetando a emenda acordada, através da
Mensagem nO 168, de 27 de maio de 1994, ao Congresso Nacio
nal, traiu a todos que esperavam que o Governo mantivesse o
acordo.

O argumento da Comissão de Agricultura e Política Rural
CAPR, era de que, se não houvesse a equivalência-produto, have
ria um crescente aumento da TR, com duas conseqüências:

"la - O aumento da TR seria de tal ordem que
não poderia ser repassado aos produtos, pois estes fica
riam com um valor acima de mercado e o Governo se
obrigaria a adquirir toda a produção incluída na PGPM.

.2a - Se os preços mínimos não fossem reajustados
de acordo com a TR, se promoveria um descasamento
entre os preços e custos dos produtos já ocorrido no Pla
no Collor e outros.

Embora alertado pela CPMI, e após pela CAPR, o Governo
adotou o oposto e, com o veto, criou o maior descasamento e
transferência de renda da agricultura para o setor fmanceiro de que
se tem notícia em planos econômicos.

Na verdade, desta forma, o Governo Federal foi o único
culpado da situação atual, pois, além de:

1° - perder o Controle dos Juros e da TR;
2° - congelar os Preços Mínimos dos Produtos Agrlcolas;
3° - não controlar os preços dos insumos, máquinas e equi-

pamentos;
4° - deteriorar a malha rodoviária, encarecendo o transpor-

te;
5° - tributar a produção primária;
6° -liberar a importação de produtos subsidiados em outros

países;
7° - implantar desastrada política de abastecimento admi

nistrada pela CONAB e pelo Banco do Brasil fechou suas trapa
lhadas, na área agrícola, colocando como Ministro da Agricultura
um banqueiro, com a missão de cobrar as contas absurdas,indevi
das e ilegais de agiotagem financeira.

Contudo, incorre o Governo no maior calote de que já se t0
mou conhecimento, pelo descumprimento das leis vigentes, mere
cendo um processo por enquadrar-se em crime de
responsabilidade, conforme art. 52, itemN, da Constituição Fede
ral, e pela Lei nO 1.079, de 1950. Se não, vejamos:

1° - Lei do Crédito Rural- 4.829/65;
2° - Aplicação da PGPM - Decreto-Lei nO 79/66;
3° - Semestralidade do Crédito Rural - Decreto-Lei nO

167/67;
4° - Prorrogação automática dos débitos de Crédito Rural

Lei nO 7.843 - Parágrafo único;
5° - Mata-Mata o crédito Rural- Decreto n° 58380 - pará

grafo único - art. 14;
6° - Importações subsidiadas de Produtos Agrícolas - Leis

nOs 8.171 e 8.174191;
7° - Aplicação da equivalência-produto - Leis nOs 8.171 e

8.174;
8° - Correção dos financiamentos e equivalência PGPM 

Lei n° 8.880/94.
Diante da inusitada afrrmação - tendenciosa e falaciosa 

veiculada pelo Governo Federal, na imprensa, nos últimos dias, de
que o setor agrícola está dando o calote, é de se perguntar, frente
ao anteriormente relatado:

- Quem realmente está dando este calote?

Por um acaso, poderia o Governo Federal explicar.
- Por que não pagou:
1° - O Proagro velho e o novo devidos aos agricultores, e

que somam a mais de 540 milhões de dólares (Resolução n°
1.676/90 favoreceu os bancos);

2° - Finame Rural- Cobrança, correção cheia - 325 milliõ
es de dólares - Lei n° 7.799/89.

Então, o verdadeiro caloteiro é o Governo, que não cumpre
a lei, Sr. Presidente. Temos de denunciar a esta Nação as conse
qüências deste Plano Econômico que aí está.

3° - Descasamento Plano Collor - Correção Financiamento
e Equivalência PGPM - 1,1 bilhão de dólares (acordo CAPR x
Governo - Res.n° 2.08O'Becen-94);

4° Plano Collor n- Criação da TR - llegalidade e Inconsti
tucionalidade;

5° - Plano Verão (CPMI) - 325 milhões de dólares;
6° - Juros da TR altos no crédito rural- Poupança no Plano

Real 24,72%, com o custo fmaneeiro para a agricultura, no Plano
Real, de 45,4%;

7° - Mudança no Redutor da Poupança de 1,20 para 1,0, au
mentando os custos da TR em mais 20%;

8° - Não correção da equivalência-Produtos - juros mais
TR - acréscimo de 45,4%, com preços mínimos congelados;

9°_ Cobrança de juros diários ou mensais- DL 167/67;
10° - Política de Garantia de Preços Mínimos-PGPM - Go

verno não está praticando a compra de produtos, financiados ou
não, enquadrados na PGPM-DL 79/66;

11° - Cobrança de Juros Reais Superiores a 12% ao ano 
Constituição Art. 192-§ 3°.

Daria para citar inúmeros outros calotes, ou ações oficiais
gove~amentais, que o Poder Executivo e as equipes econômicas
têm perpetrado contra os produtores rm:ais, os quilis o Governo
Federal já conhece através da CPMI do Endividamento Agrícola,
mas teimosamente continua fazendo "ouvidos de mercador", não
reconhecendo nada.

Agora está o Poder Executivo retaliando o Congresso Na
cional pela decisão de derrubaro veto ao § 2° do art. 16 da Lei nO
8.880'94.

Achávamos que o Poder Executivo e sua equipe econômica
haviam entendido a decisão tomada por 388 Deputados e 43 Sena
dores - constitucionalmente soberanos em sua decisão - ou seja,
não deve a Agricultura ser considerada moeda de troca e pagar pe
los erros do Plano Real.

Contudo, ao contrário do que poderíamos supor, não enten
deu, e passou a retaliar de urna forma inconseqüente.

Desta forma, acreditamos que o Poder Executivo receberá a
reação mais que proporcional, por esta Casa, às suas últimas atitu
des.

Temos a certeza de que cabe a este Congresso Nacioual, se
gundo a Constituição, a decisão sobre as leis, cabendo tão-somente
ao Executivo cumprí-las, sob pena de processo de crime de res
ponsabilidade se não o fizer.

Se o Senhor Presidente da República for bem assessorado e
orientado - por pessoas de bem - que entendam a necessidade de
ser cumprida a Constituição Federal, irá buscar solução imediata
para a crise por que passam os agricultores nacionais.

Contudo, se resolver o Presidente da República não acredi
tar no Congresso Nacional, nem nos Deputados e Senadores, seus
companheiros de tribuna, sugerimos que faça urna pesquisa de
opinião pública nacional junto à classe rural e às mais de 90% das
cidades do interior deste País, e terá como resultado o reconheci
mento claro da desastrosa política econômica e agrícola que está
implantando no País, e a falência dos agricultores brasileiros.
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Em ambos os casos, deve o Senhor. Presidente da Repúbli
ca buscar uma solução negociada para a crise atual.

Em boa hora o Governo deveria consultar o SlF sobre a le
galidade da TR, com a participação do Legislativo e a Advocacia
Geral da União, e determinar o cumprimento da decisão daquele
Tribunal Superior, negociando com Congresso Nacional uma
nova Lei Agrícola, em que ficasse implantada defmitivamente a
equivalência-produto.

A eventual diferença entre o preço dos produtos e o curso
financeiro dos fmanciamentos seria coberta pelos recursos dos de
pósitos à vista, recursos esses que pertencem ao Tesouro e hoje
engordam os lucros dos banqueiros (recomendações CPML pág.
225, item 1.4).

Diz o ditado: "Quem não tem razão procura confusão!"
É o que faz o Governo, tentando confundir,a opinião públi

ca dizendo que a Sociedade irá pagar a conta.
Quem tem de pagar a conta é o Sistema Financeiro, que fica

com os recursos de depósito à vista de graça, cobrando juros ex
corchantes.

Esses recursos, sim, é que são da Sociedade Brasileira, e
deve por ela - ou por seus legítimos representantes constitucionais
- ser decidida sua aplicação.

Será que o Governo considera a agricultura uma pária da
Sociedade e acha que ela pode arcar, conjuntamente com o salário
do trabalhador brasileiro - outro pária govemamental- com os er
ros e prejuízos dos Planos Econômicos?

Esse filme nós já vimos nos Planos CruzadosI e IL Bresser,
Verão e Collor I e 11.

O Brasil somente empobreceu, nivelando sua sociedade por
baixo.

Querem, agora, repetir o fIlme no Plano FHC (Real), como
se este Congresso Nacional e a Sociedade Brasileira estivessem
desmemoriados; como se a repetição de fatos, na História, não fos
se sempre uma Grande Farsa.

Mas, desta vez, esta Casa, como detentora constitucional
das prerrogativas de elaboração e promulgação de leis que reflitam
o anseio de toda a Sociedade Brasileira, não pennitirá mais esta in
justiça ao setor primário da economia nacional e ao trabalhador
brasileiro.

A confusão está feita.
Com a palavra o Supremo Tribunal Federal, para decidir se

pode ou não ser cobrada TR nos empréstimos rurais.
Cabe ao Governo Federal negociar com o Congresso Na

cional uma Política Agrícola defmitiva de curto, médio e longo
prazos.

Quem lucrará será o Brasil, e a garantia será a comida na
mesa dos brasileiros.

O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres companheiros, quero relembrar
aqueles que tiveram a honra de servir à Marinha, à Aeronáutica ou
ao glorioso Exército o que diz o item 37 do nosso regulamento
disciplinar: ''É transgressão disciplinar esquivar-se em satisfazer
compromissos de ordem moral ou pecuniária que houver assumi
do".

Quero protestar contra a medalha oferecida ao Sr. Wagner
Canhedo, porque, nos quartéis, Sr. presidente, Sr"s. e, Srs. Deputa
dos, um soldado que deva 5 reais ao cantineiro, pega de 10 a 30
dias de cadeia, e na segunda vez esse soldado, cadete ou aluno, é
excluído, a bem da disciplina •

Não vi qualquer desses Ministros dizer algo sobre o adia
mento da data do nosso pagamento, o que fará com que muitos hu
mildes militares atrasam os seus compromissos pecuniários,

assumidos na vigência de uma lei que lamentavelmente este Con
gresso ainda não teve coragem de revogar. E não sei o porquê dis
so. Quero eu, talvez, pensar, porque não há outra maneira, que seja
em troca de algumas passagens aéreas, porque não deve ser pelo
passado desse cidadão.

Leio numa matéria de O Globo. Apesar de gostar muito
desse jornal, lamento que a jornalista Tereza Cruviel não tenha
dado nome aos bois. Diz a nota:

"Muitos Líderes do Congresso estão se sentindo
enganados ou com cara de trouxas. Um dia depois de
aprovarem o adiamento da data de pagamento do fim
cionalismo, o Secretário da Receita, Everardo Maciel,
anunciou a arrecadação recorde de 7,2 bilhões de reais
em março, 59% superior à do mesmo mês no ano passa
do. O Congresso aprovou a medida acreditando nos ar
gumentos de falta de caixa do Governo. Se soubéssemos
que a situação era tão boa, teria sido tudo diferente' , de
sabafou um deles."

Gostaria de saber o nome desse Líder e de informar à jorna
lista Tereza Crovinel que a medida provisória não foi aprovada,
mas reeditada, porque os bravos Deputados aqui resistiram a um
acordo imoral feito lá embaixo com alguns Líderes do Governo,
juntamente com o Sr. Murilo Portugal. Na verdade, ele leva em
conta o pagamento do mês de fevereiro e diz que ali houve um
enorme déficit. E outra coisa, Sr. Presidente, além de se pagar a
folha nonnal dos servidores, o funcionário recebe metade do 13°
salário se entrar de férias; além de um terço do salário para quem
esta entrando em férias. Paga-se àqueles que venderem 10 dias das
férias e ainda 70%, no mês subsequênte. a título de adiantamento.
Portanto, é um mês mais do que carregado, e não se justifica esse
argumento do Governo de não ter caixa.

Devo dizer que foi lamentável e triste o episódio que ocor
reu na quinta-feira. Depois de\ser constatado quorum na Câmara
e não havendo Senadores, vimos um Senador da República sendo
conduzido - como se faz com um cameirinho - para dentro deste
Congresso. S. Ex' falou e balbuciou ao microfone que está à mi
nha direita o que um outro Deputado governista estava cochichan
do em seus ouvidos, pedindo a verificação de quorum. E o Sr.
Senador, sorrindo, de forma irônica, solicitou a verificação de
quorum, sem saber por que estava fazendo aquilo. E a sessão aca
bou caindo.

Observem que um Senador irresponsável denubou o quo
rum, prejudicando e interferindo na vida de mais de 1,5 milhão de
servidores deste País. Isso é lamentável! Certamente foi dito: "Fi_
que em paz que seu cargo está garantido! Ninguém vai meter a
mão em seu cargo!" Não vejo outra justificativa para um Senador
da República, Sr. Presidente. Não se trata de um Vereador de Ca
brobó, do fim do mundo, mas de um Senador da República que
teve uma atitude dessas ao microfone, sem saber por que estava
pedindo a verificação de quorum.

Sr. Presidente, isso tudo é muito lamentável. Hoje li uma
brilhante notícia na capa do Jornal do BrasiL Ministro da Mari
nha é contra reforma". Só que me decepcionei ao ler a matéria,
que, resumindo, diz o seguinte: "Num almoço a portas fechadas
em seu gabinete, o Ministro da Marinha pediu ao Presidente e ao
Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados que trabalhassem contra a emenda da cabotagem. Na
conversa, no gabinete, o militar disse aos interlocutores que consi
dera um absurdo a Marinha não ter sido consultada sobre a méto
do do Governo e que estava preocupado".

Ora, Sr. Presidente, também sou contra a cabotagem e lou
vo a idéia do Ministro da Marinha de ser contra a proposta relativa
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à cabotagem. Contudo, como Ministro da Marinha, representante
de mais de 50 mil homens, é inconcebível que não diga uma só pa
lavra contra a situação da previdência dos militares e contra a mu
dança na data de pagamento aos servidores militares. Que S. Exa

renuncie, abdique da condição de representar os seus subordinados
nesta Casa.

Assim sendo, lamento a atitude do Sr. Ministro da Marinha,
bem como a do Deputado que fez com que se vazasse a infonna
ção de uma conversa confidencial, o que não fez o Deputado Mau
rício Campos.

O SR. HÉLIO ROSAS (pMDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PMDB, conduzi
da pelo Deputado Michel Temer, solicito seja transcrito nos Anais
desta Casa o discurso de posse do Dr. Guido Antônio Andrade na
importantíssima Presidência da OAB-SP.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Discurso de posse na presidência da OAB-SP do Advo-
gado Guido Antônio Andrade, em 3 de fevereiro de 1995

ExmO Senhor Doutor João Roberto Egydio Piza Fontes
Digníssimo ex-Presidente do Conselho Seccional da OAB-SP
Exmo Senhor Doutor Mário Covas
Digníssimo Governador do Estado de São Paulo
ExmO Senhor Desembargador Luiz Alberto Weiss de An

drade
Digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo
Exmo Senhor Doutor Ministro Sidney Sanches
Digníssimo representante do Supremo Tribunal Federal
Exmo Senhor Doutor Ministro Bueno de Souza
Digníssimo representante do Superior Tribunal de Justiça
Exmo Senhor Doutor Paulo Maluf
Digníssimo Prefeito de São Paulo
ExmO Senhor Doutor José Emanuel Burle
Digníssimo Procurador-Geral da Justiça
ExmO Senhor Ministro Américo Lacombe
Digníssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a

Região
Exmo Senhor Doutor José Saulo Ramos
Digníssimo ex-Ministro da Justiça e nobre Advogado, na

pessoa de quem peço a licença para saudar todas as demais autori
dades presentes

Meus colegas e minhas colegas.
Senhoras e Senhores,
Agradeço, desde logo, a presença de todos.
Agradeceria ainda mais se esta solenidade fosse considera

da algo maior que a posse de um advogado à frente de uma entida
de de advogados.

Todos sabemos da resronsabilidade e da importância de di
rigir a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, casa em
que coabitam mais de cem mil profissionais do direito.

Mas, creio não ser demais querer representar, além de inte
resses profissionais, também os ideais e sonhos desta parcela de
paulistas que lida, em seu cotidiano, com os ideais, os sonhos e a
sede de Justiça de todos os brasileiros.

Todos os momentos da humanidade são especiais.
Mas, de tempos em tempos, soa o despertador da história.

São os momentos em que se descobre que muitos dos velhos ca
minhos já não levam aonde se quer chegar. É preciso redescobrir o
presente.

Transformam-se as relações entre os países, entre governa
dos e governantes; patrões e empregados. O cotidiano familiar en-

tre hOOlens e mulheres; pais e filhos. Entre o ser humano e a natu
reza.

Tripulantes deste. transatlântico Brasil, estamos para nos
reencontrar com nosso destino. E, já se sabe, quando o navio volta
ao porto há sempre qualquer alteração a bordo.

Chama pornós o futuro de nossos filhos.
Chamam por nós esperanças de deserdados e crianças des

protegidas; clamam as labaredas do inconformismo com as injusti
ças.

Como disse Maranhon, a história, meus amigos e minhas
amigas,julga só os resultados e não os propósitos.

A árvore frondosa dos problemas nacionais tem muitas raí
zes. Estaria faltando comigo mesmo se não mencionasse aqui duas
delas que, no meu entendimento, são as principais: a educação e o
emprego.

Estamos falando dos alicerces da cidadania. Não de meras
hipérboles. Educação e emprego, temas de tantos discursos, não
são dois problemas.

São duas soluções!
Sem emprego, o homem se desespera.
Sua angústia conduz à desagregação da família.
Sem Educação, ele não avança.
Vulgariza-se, descola-se da realidade.
O homem foi predestinado a viver de seu trabalho. No mun

do moderno e urbano, sem a oportunidade laborativa, a violência,
a decomposição social torna-se um imperativo para larga parcela
da maioria menos aquinhoada da população.

Comemprego, atacam-se os problemas em suas raízes.
Porque o salário autoriza a saúde, a moradia e cobre as ne

cessidades DlÍllÍmas para uma vida digna.
A Educação conduz à elevação social.
Investir nesse binômio é salvar vidas. O governante que

quiser e soober equacioná-lo receberá os aplausos e a gratidão da
história.

Fazer Justiça nos tribunais, senhores, é muito importante.
Mas educar nossas crianças e garantir emprego a seus pais é fun
damental.

Não chegaremos a lugar algum sem esse esteio. É com mais
escolas e melhor Ensino que teremos melhores advogados, melho
res juízes, melhores promotores, melhores professores, melhores
médicos.

Enfun: melhores brasileiros.
Advogadas e advogados paulistas:
Agradeço comovido a confIança em nós depositada. Posso

lhes assegurar que a ela eorresponderemos com todas as nossas
forças. Empenho nesta proposta o amor que tenho pela nossa pro
fissão, o orgulho que tenho de ser advogado e a admiração que
cultivo pelo amor e pelo orgulho que todas as senhoras e todos os
senhores têm por esse nobre oficio.

Nos andaimes de nossa profissão não nos é dado perder
prazos. Na superfície desse universo incumbe-nos tratar como se
nossos fossem os interesses alheios. É este o espírito que presidirá
nossas ações.

Conselheiras e conselheiros:
Não basta ter bons propósitos. É preciso trabalhar por eles.

E trabalhar na direção certa.
Fomos eleitos para uma tarefa que, daqui a três anos, será

julgada não só pelos advogados, mas por todos os que contam com
a Ordem dos Advogados do Brasil.

Compartilho com todos a alegria deste momento. Mas divi
do também a fascinante responsabilidade de fazer deste desafio
uma grande oportunidade. A oportunidade de relegarmos interes
ses individuais em favor das necessidades coletivas.
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Vou administrar a OAB paulista pelos caminhos do diálogo
e do convencimento. Mas sem me esquivar da responsabilidade de
decidir. Como disse De Gaulle, "deliberar é o feito de 'várias pes
soas; agir é o feito de uma s6". Proponho um relacionamento pro-
dutivo, dentro de uma atmosfera de colaboração, solidariedade e
participação.

Ingressamos hoje neste salão nobre da histórica Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco, escoltados por 56 mil votos
- representando a vontade de 80% dos eleitores da OAB paulista.
A maior votação já recebida por uma chapa na história da Ordem
dos Advogados.

É grande o júbilo. Maior, s6 a responsabilidade sobre n6s
depositada. Não por acaso, chamou-se 1'Unidade" a chapa com que
nos candidatamos: aglutinamos as principais forças da Advocacia
paulista em torno de um projeto comum. Foi este projeto vencedor
que nos permitiu chegar ao momento apote6tico da eleição sem
concorrentes.

Nosso compromisso é de 'Unidade" da Classe e não adian
tará alguns pregarem a desunião e o culto do personalismo, como
se o destino dos Advogados pudesse ter um dono. Não cultivare
mos inimizades alheias. Rejeitamos o "grupismo". Estamos aber
tos a todos, sem distinção.

Aqui estamos hoje, lado a lado: Juízes, promotores, admi
nistradores públicos, legisladores e advogados. Pesa sobre nós,
cada qual em seu papel, a determinação volitiva comum de servir
à sociedade.

Sinto-me convidado e convido a todos para participarmos
de um grande projeto de cooperação mútua. Um projeto em que
o periférico e o varejo não se sobreponham ao que é fundamen
tal. Em que o desimportante não se confunda com o que é im
portante.

Em uma análise sobre o quadro legal brasileiro, constata
mos a existência de leis que se contradizem, leis que se repetem ou
que se regovam em muitos dispositivos. Nesse cipoal, muitas ve
zes toma-se quase impossível saber o texto que vigora ou não o
que dificulta a aplicação da Justiça.

S6 o trabalho conjunto trará as soluções necessárias para
problemas como esse.

Sob a égide do respeito, em que o papel institucional de
cada um seja acatado, muito se poderá fazer pelo País. Porque ao
Executivo e ao Judiciário não cabe legislar. Mas o Legislativo não
se pode permitir obstruir a ação do Executivo nem tomar ao Judi
ciário a tarefa de interpretar a lei.

Senhores Magistrados:
Não há divergência na eternidade que sobrepuje ideais que

são comuns. Não há valores modernos que se imponham sobre va
lores que são eternos. O antagonismo eventual de nossos papéis
não é maior que nosso objetivo coincidente de proteger a liberda
de, a honra e o patrimônio.

Cresceremos se soubermos relegar mágoas e cicatrizes e de
senvolver relações mais duradouras. E, para isso, não é preciso ab
dicar de princípios nem de idéias. Mas podemos contornar o
atoleiro pantanoso das discussões estéreis. Trabalhemos em torno
de uma agenda positiva e partamos para um relacionamento pro-
dutivo. É o que a Sociedade espera de nós.

Senhores Promotores:
Não há nada mais translúcido que a verdade. Nem o que

seja mais sagrado que o direito de defesa.
O mesmo Fernando Pessoa que afirmou que todo navio ao

longe é um barco à vela de perto, anotou que "o homem governa
estados, institui leis, levanta guerras, deixa de si memórias de bata
lhas, versos, estátuas e edifícios. Mas que a terra esfriará antes que
isso valha". Porque a eternidade não está nas coisas. Está nas pessoas.

É simpl6rioatacar a hipocrisia, o obscurantismo e o autori
tarismo, sem examinar as razões que os amparam. A complexida
de da natureza humana nos ensina que a mais oceânica das
criaturas, vista de longe, pode parecer desértica.

Ainda que por mais não fosse, conclamo-os ao cultivo da
compreensão e à rejeição da intolerância porque, como repetia
Pessoa,

"O homem e a hora são um s6
quando Deus faz
e a história é feita.
O mais é carne, cujo pó
a terra espreita"

Com tolerância e compreensão, senhoras e senhores, pro-
motoras e promotores, ouso dizer: a Justiça é possível.

Funcionárias e funcionários da OAB:
Conto com todos. São muitas as razões da existência da

OAB. Todos nossos planos, todas nossas intenções, todas nossas
iniciativas dependem da sua boa execução.

Se é nobre a tarefa jurisdicional, igualmente o é o atendi
mento à autoridade soberana da OAB: a advogada e o advogado
os mantenedores de nossa entidade. Vocês compõem o maior pa
trimônio da corporação. O decidido engajamento de todos no pro
cesso beneficiará o conjunto e cada um de vocês.

Tijolo por tijolo, num desenho mágico, construímos uma
OAB cada dia mais eficiente. Cada dia melhor.

Meu jovem e velho amigo João Piza:
Horroriza-nos com igual intensidade o autoritarismo, o per

sonalismo e a truculência. Agradeço-o pela autonomia, pelo estí
mulo e pelo apoio que recebi como Secretário-Geral em sua
gestão. Espero ter correspondido à altura as tarefas que me foram
delegadas na administração que se encerra.

Agradeço ainda as elogiosas palavras, fruto da amizade que
nos une há tanto tempo.

Posso afirmar que o fraterno amigo trabalhou incessante
mente em favor da classe e da cidadania. Sua honradez e seu co
mando democrático resultaram sempre em ações conjuntas que
foram decisivas para o índice de acertos de sua administração. Re
cebo com orgulho, de suas mãos dignas, a OAB-SP. Com a mes
ma presteza que serviu em São Paulo, estamos certos de que
continuará prestando relevantes serviços como conselheiro federal
no triênio que se inicia.

Agradeço, lisonjeado, as palavras do prezado amigo e emi
nente advogado Saulo Ramos - cidadão que é dono de brilhante
folha de serviços prestados ao País e ao Direito, como consultor
geral da República, como Ministro da Justiça, mas, principalmen
te, como Advogado.

Sua invejável trajetória é um motivo de orgulho para todos
nós.

Aos meus, a quem dedico os méritos de meus eventuais
acertos:

Ao meu pai, Vilemondes de Andrade; à minha querida mãe
Lígia, cuja mem6ria aqui reverencio nas pessoas de meus irmãos
Neuza, Vilemondes Filho e Eduardo.

A Joana,minha pequena Lígia, meus queridos Fúlvio e
Gustavo: o calor de seu carinho é combustível para toda uma exis
tência. Espero em Deus jamais decepcioná-los. Ofereço a vocês
este momento especial de minha vida.

Lemos em Mateus que devemos atentar para os lírios do
campo que não trabalham nem fiam. Mas que, no entanto, nem Sa
lomão, em toda sua sabedoria, conseguiu vestir-se como eles.

Estou convencido disso:
É na simplicidade infantil e sincera guardada em todos nós
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que se abrigam as razões da Justiça.
Minhas senhoras e meus senhores,
Doutoras e doutores;
Temos todos os desafios do mundo diante de nós.
Felizmente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra à nobre Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDlRA FEGHALI (pCdoB - RJ) - Sr. Presi
dente, St's e Srs. Deputados, sinto-me no dever de trazer à Casa, e
conseqüentemente à Nação brasileira, prestação de contas da nossa
viagem oficial a Nova Iorque para participar da Conferência Pre
paratória da N Conferência Mundial sobre a Mulher, que se reali
zará em Pequim, em setembro deste ano.

Fiz parte da delegação que reuniu sete companheiras Parla
mentares, entre elas a Senadora Emília Fernandes e outras cinco
Deputadas Federais, que pela primeira vez participaram oficial
mente de uma conferência para tratar das questões referentes à
mulher, representando o Congresso Nacional.

Na conferência foram tratados temas de maior gravidade e
profundidade, que interessam a milhões de mulheres de todo o
mundo, particularmente de países cuja economia está em desen
volvimento, como o nosso. Tratamos de assuntos vinculados ao
mercado de trabalho e à nova perspectiva dos ajustes estruturais
que se dão hoje no mundo, particularmente na América Latina.

Tratamos da violência, dos direitos humanos, do direito à
reprodução, da mortalidade materna, do meio ambiente, dos ins
trumentos e fmanciamentos de ações relacionadas a projetos e p0

líticas de gênero, além de outros assuntos da maior importância,
como, por exemplo, o tráfico e a prostituição de mulheres e de me
ninas no País.

Sr. Presidente, foi importante a presença, no evento, dessa
delegação que teve como papel principal o de assessorar a repre
sentação do Governo brasileiro na tomada de posição diante de
outros 150 países na Conferência da ONU. Nossa participação foi
fundamental, uma vez que a maioria dos diplomatas não têm vi
vência em relação aos assuntos ligados aos direitos da mulher.

E quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que foi essencial ocu
parmos espaço oficial diante de Parlamentares e governos de ou
tros países para levantar nossas bandeiras, além das nossas
reivindicações, devido ao que sofremos com a agressão das gran
des potências.

Mas, quero, no entanto, levantar algumas preocupações,
quando presto contas dessas viagens, porque tanto eu como as ou
tras cinco Deputadas e a Senadora temos trajetória vinculada à luta
feminista neste País, e fomos agredidos, em nossa imagem e na
dos nossos partidos, pela matéria veiculada pelo Jornal Nacional,
da Rede Globo de Televi~o, que tentou manchar a seriedade do
nosso trabalho com o seguinte-slogan: "Deputados passeiam com
dinheiro público pelo mundo" - e usou especificamente uma foto
nossa para fazer esse vínculo.

Sr. Presidente, não se trata apenas de uma agressão a nós,
mas ao Congresso Nacional, que, neste momento, é alvo de uma
campanha fortíssima, não pelos seus defeitos, dificuldades ou dis
torções, mas pela sua possibilidade de resistência.

Querem pôr o Congresso de joelhos, querem eliminar sua
credibilidade para poderem passar o rolo compressor das reformas
constitucionais sobre ele.

Para defender a instituição, sua possibilidade de resistência,
a lisura de nossos mandatos e nossos partidos, rebelamo-nos e
conseguimos o apoio de outros órgãos de imprensa, inclusive pro
nunciamento do jornalista Carlos Chagas, da TV Manchete, em

nossa defesa, e uma retratação parcial por parte da Rede Globo de
Televisão. Para isso certamente contaram a ação do embaixador
Celso Amorim, em Nova Iorque, o pronunciamento e a atuação
dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacio
nal e o pronunciamento de vários Parlamentares e Líderes de parti
dos nesta Casa. Mas acho lamentável que o Presidente do
Congresso Nacional, num primeiro momento, tenha tido uma ati
tude defensiva: S. Ex· só nos defendeu no momento seguinte, tal
vez porque não tenha compreendido que o alvo era o Congresso
Nacional.

Também lamento a atitude da Deputada Sandra Starling,
que, como slogan - ou marketing -, dizendo que nos estava de
fendendo, se aproveitou de um momento extremamente inoportu
no para tentar aparecer na mesma Rede Globo de Televisão
apresentando projeto cujo mérito não desejo discutir agora. Sou a
favor de que regulamentemos as viagens, porque quem é sério não
passeia com dinheiro público, e sim trabalha; mas essa tentativa de
aparecer utilizando-se de uma campanha de desmoralização do
Congresso é lamentável, por parte da Deputada Sandra Starling.
Acho que S. Ex· não precisa desse tipo de atitude.

Portanto, Sr. Presidente, estou prestando contas das nossas
atividades na missão oficial a Nova Iorque. Saúdo aqueles que
souberam defender os Parlamentares que trabalham nesta Casa e,
ao mesmo tempo, lamento atitudes como a da Deputada Sandra
Starling e a do Presidente do Congresso, no primeiro momento 
depois, S. Ex· conseguiu dar grande contribuição em defesa da
instituição. (palmas.)

O SR. UBALDO CORRftA (pMDB - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, como repre
sentante de Santarém, no Pará, venho à trirnna para apresentar mi
nhas congratulações à Rede Globo por ter exibido ontem, no
programa Fantástico, o que se faz de música em Santarém. Aquela
minha cidade tem vocação musical e está recebendo o apoio da
Fundação Carlos Gomes, do Pará, que desenvolve a aptidão do
povo em tomo da música. Ontem, quando o Fantástico exibiu os
meninos tocando flauta na praia, eu, como representante daquela
gente, me senti no dever de vir apresentar minhas congratulações à
Globo, que talvez não saiba como o programa vai servir de incen
tivo àqueles meninos de minha terra.

Mais uma vez agradeço, em nome do povo de Santarém,
pela exibição do programa, na certeza de que este é um serviço
prestado aos meninos de nossa cidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
para fazer uma reflexão sobre a forma como os debates em tomo
das propostas de emendas à Constituição, nas Comissões Espe
ciais, estão se dando.

Estamos enfrentando uma relação muito perigosa com as
propostas que o Governo remeteu a esta Casa. Aparentemente são
propostas isoladas, mas sabemos que todas são interligadas e con
duzem o Brasil ao desmonte do Estado, sem criar a expectativa de
um projeto alternativo a este que funciona hoje, principalmente no
que diz respeito à Ordem Econômica.

Na verdade, no momento em que o Congresso recebe sinais
do Executivo de que a reforma da Previdência vai ficar para se
gundo plano, assistimos aos Líderes do Governo tentarem aprovar
a reforma da Previdência travestida, escondida no projeto de au
mento do salário mínimo, o que constitui absoluta falta de respeito
ao Congresso Nacional.

Agora, ocorre um fato importante, Sr. Presidente, na Co
missão que analisa a PEC nO 6, que trata do interesse do Governo
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em entregar o petróleo brasileiro à ganância multinacional e ao ca
pital privado brasileiro: o Sr. Relator e os representantes governis
tas estabeleceram uma ordem de expositores que não contempla o
contraponto da questão do petr6leo. A programação dos debates
na Comissão que analisa a quebra dos mon0p6lios do petr6leo
contempla, de hoje até o fmal dos trabalhos, apenas defensores do
projeto do Governo.

Nesse sentido, quero destacar aqui o único depoimento des
sa nova série que considera a preocupação com a manutenção da
Constituição brasileira e da soberania nacional na questão do pe
tróleo: o brilhante depoimento do ex-Ministro Antônio Aureliano
Chaves, ocorrido no dia 5 de abril proximo passado.

Infelizmente, como acontece nonnalmente nos depoimentos
daqueles que são contrários à quebra do monopólio, o Sr. Relator
da Comissão, Deputado Procópio Lima Neto, não teve coragem de
assistir ao debate.

Como poderá o Relator de uma Comissão dessa importân
cia emitir seu parecer sem ouvir o contraponto das posições que S.
Ex" nega radicalmente?

O mais grave ocorre no caso da utilização que o Governo
Fernando Henrique Cardoso está fazendo da proposta da constru
ção de uma refmaria de petróleo no Norte ou no Nordeste. Sabe
mos, com certeza, que a Petrobrás, com a competência e o
conhecimento nacional que tem, sabe há muito tempo o local onde
será construída a refmaria.

Sr. Presidente, chamo a atenção das bancadas e dos Gover
nadores nordestinos para a utilização muito grave que o Governo
está fazendo dos Estados do Norte e do Nordeste. É claro que o
Governo já sabe onde será construída a refmaria e se ela será cons
truída. Mas ele s6 vai anunciar o local no mês de dezembro, por
que o Presidente Fernando Henrique quer manter como reféns dos
seus interesses as bancadas, os Governadores e o povo do Nordes
te, para que apóiem as propostas malucas de reforma que S. Ex"
mandou a esta Casa, com a ilusão de que assim estarão garantindo
a refmaria para o seu Estado.

Sr. Presidente, caso seja aprovada a PEC n° 6, duvido que
qualquer capitalista inteligente, multinacional ou nacional, ouse
construir uma refmaria no Norte 00 no Nordeste, porque há hoje
uma sobra enorme de parque de refmo no Caribe, na Europa e na
América do Norte. É evidente que, diante da possibilidade da fle
xibilização do petróleo, não haverá, com certeza, por parte desses
capitalistas, nacionais ou não, interesse em construir uma refinaria,
porque para eles será mais lucrativo operar com percentual maior
do parque de refmo do Caribe, da América do Norte ou da Europa
e importar derivados. Não haverá a construção de uma única refi
naria no Norte ou no Nordeste ou em qualquer parte do País, por
que o parque de refmo brasileiro tem folga de 20%; o do Caribe é
de 25%, e em outros países esse percentual é ainda maior.

É estúpido imaginar que qualquer um deles, caso passe a
proposta absurda de quebra do monopólio do petr6leo, venha aqui
construir uma refmaria. Será construída em se mantendo o mono
pólio. A Petrobrás, construirá, porque tem urna função social e
.uma preocupação com o abastecimento e a integridade nacional.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.

O SR. ÁTILA LINS (BlocdPFL - AM Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o even
tual fechamento de cerca de seiscentas agências do Banco do
Brasil em todo o País está gerando justificada apreensão, especial
mente nos Municípios que contam apenas com uma única unidade
bancária daquela instituição oficial de crédito e fomento à produ
ção.

O argumento para tão drástica medida é o de que tais agên-

cias não geram lucro, isto é, são deficitárias. Sabendo-se que o
Banco do Brasil não registra perdas em seus balanços há vários
anos, esse argumento soa mais como pretexto. E o que se presume
é que o mais antigo estabelecimento bancário do País, fundado em
1808, à época do II Império, está a fugir de suas melhores tradiçõ
es de uma entidade voltada para o desenvolvimento econômico e a
prosperidade social, sem as preocupações lucrativas que norteiam
a atualidade dos bancos privados.

Ora, se a tendência predominante é essa, então por que não
se privatizar logo o Banco do Brasil? O que não se justifica, de
fonna alguma, esse comportamento híbrido que o faz, simultanea
mente, instituição pública amparada pelo Estado com indisfarçável
vocação, para se transformar em banco privado, colhendo assim
proveito dos dois lados, para prejuízo de milhões de usuários e
correntistas.

Aproveitei a oportunidade da visita do Sr. Presidente da
República a Manaus para oferecer a seguinte sugestão: que sejam
fechadas agências somente nas localidades que disponham de ou
tras instituições oficiais de crédito - no caso do Estado do Amazo
nas, temos o Banco da Amazônia e a Caixa Econômica Federal.
Em tais casos, a agência fechada será transferida para outro Muni
cípio que não disponha de nenhum estabelecimento bancário.

Outrossim, que as agências transferidas permaneçam nas
novas localidades, mas sem uso de expediente condenável de se
obter cartas-patentes para abertura de agências para depois transfe
ri-las para cidades maiores onde o rendimento dos serviços bancá
rios é mais elevado. Assim aconteceu com determinada instituição
fmanceira privada que, a pretexto de contribuir para o desenvolvi
mento dos Municípios amazonenses, obteve cartas-patentes e, me
ses após, utilizou-as para abrir agências em outras localidades do
País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, assomo
à tribuna para tratar de um tema que já foi apresentado aqui por al
guns Parlamentares. Refrro-me à greve dos professores do Estado
de São Paulo.

Professores, diretores e funcionários da rede estadual de en
sino de São Paulo estão, desde o dia 27 de março, em greve por
melhores salários.

Desde 1985, as greves no setor ocorrem anualmente. Na úl
tima década, segundo dados da Secretaria Estadual de Educação
de São Paulo, foram registrados 328 dias de paralisação. O motivo
das sucessivas greves no setor é, invariavelmente, o mesmo: salá
rios. Hoje, o piso salarial dos professores por vinte horas semanais
de trabalho é R$141,OO, já incluídos salário, abonos e gratificaçõ
es. O salário médio pelas mesmas vinte horas semanais é
R$292,OO. '.

Não há dúvida de que os salários dos professores estaduais
são extremamente baixos. Ainda mais se compararmos os salários
atuais com os que eles recebiam há menos de duas décadas.

Em março de 1979, segundo a Apeoesp - Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o piso da
categoria equivalia a R$992,OO. Hoje, como já dissemos, é
R$141,OO. O piso atual, portanto, vale menos de 15% do que valia
há dezesseis anos. A corrosão, ao longo do tempo, foi brutal.

Os professores paulistas reivindicam um piso salarial de
R$21O,OO por vinte horas semanais de trabalho, o que significaria
um aumento de 50% sobre o valor atual. Reivindicam também
reajuste semelhante para todas as demais faixas salariais.

Não há dúvidas de que as reivindicações são justas. Ocorre
que o Estado de São Paulo, como é do conhecimento de todos,
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está praticamente quebrado. Não é possível ao Governo atender de
pronto às reivindicações dos profissionais do ensino.

Apesar das dificuldades econômíco-fmanceiras do Estado
de São Paulo, o Governador Mário Covas apresentou uma contra
proposta aos funcionários em greve. Dispãe-se a pagar um piso de
R$180,OO e a conceder aumentos diferenciados para as demais fai
xas salariais.

A proposta do Governo implica um gasto adicional com a
folha de pagamentos da Secretaria de Educação de R$17 milhões
por mês, até maio, e de R$23 milhões por mês, de junho a agosto.

É o máximo que o Governo do Estado de São Paulo pode
fazer neste momento.

É necessário que a sociedade paulista e os próprios profis
sionais do ensino reconheçam o esforço do Governador Mário Co
vas e da Secretária Rose Neubauer para minimizar os efeitos de
uma herança nefasta gestada por administrações anteriores.

É imprescindível que os profissionais do ensino reflitam so
bre esse esforço e voltem às aulas, até porque neste momento o
Governo do Estado não pode pagar mais do que propõe e os alu
nos da rede pública não podem, mais uma vez, ser prejudicados
pela falta de aulas.

É preciso lembrar ainda que, nesses três primeiros meses de
gestão, o Governo Mário Covas, em função de problemas de caixa
e do caos fmanceiro em que encontrou o Estado, foi obrigado a
parcelar o pagamento de todo o funcionalismo e que por isso, não
pôde comprometer mais recursos com a folha de pagamentos da
Secretaria Estadual de Educação.

Convém não esquecer que o atual Governo tem-se empe
nhado, como raras vezes se viu, no enxugamento e racionalização
da máquina administrativa. Não se pode negar os esforços por ele
engendrados para diminuir as despesas e aumentar a receita, única
forma de fazer com que o Estado recupere a sua capacidade de in
vestimentos e de pagar adequadamente o funcionalismo.

Pelo seu passado político - mareado pela integridade, serie
dade no trato da coisa pública e disposição para o diálogo -, o Go
vernador Mário Covas merece mn crédito dos professores,
diretores e funcionários da educação. ArmaI, não é possível corri
gir em tão curto espaço de tempo todos os estragos provocados
por governos anteriores.

O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nobre Deputa
do Arnaldo Faria de Sá, o Deputado Sérgio Carneiro havia pedido
a palavra para mna questão de ordem. Em seguida, a concederei a
V. Ex· e ao Deputado Osório Adriano.

Peço aos companheiros que entendam que, a partir de hoje,
os pronunciamentos a serem dados como lidos terão de ser entre
gues à Mesa, para não prejudicar os trabalhos. Já estamos com
atraso de dez minutos para o Grande Expediente.

Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Carneiro, por três
minutos.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, serei breve, apenas quero questionar a
Mesa, por intermédio de V. Ex·, sobre pedido de esclarecimento
que encaminhei, dias atrás, a respeito de informação que chegou
ao meu conhecimento sobre o não-pagamento das horas extras aos
servidores desta Casa. E o que é mais grave, de que não haveria o
pagamento das horas extras trabalhadas em março, o que caracteri
za, evidentemente, um confisco.

Solicito a V. Ex· esclarecimentos sobre o assunto porque
nos foi informado que o pagamento de horas extras, daqui para
frente, seria feito apenas da FC 1 até a FC 4 e os cargos CNE, e da

FC 5 a FC 10 não mais receberiam horas extras. Penso que, se está
existindo algum abuso por parte de algum setor desta Casa, cabe à
Mesa tomar as medidas necessárias, mas não prejudicar funcioná
rios que ficam aqui até altas horas da noite acompanhando sessões,
desenvolvendo o trabalho das Lideranças partidárias, que moram
muito distante e que, no dia seguinte, têm de retomar muito cedo à
Casa para trabalhar.

Talvez V. Ex· desconheça o assunto, abordado desta manei
ra, mas ainda continuo em busca e mn posicionamento da Mesa
que me foi prometido, por escrito, pelo eminente Presidente desta
Casa, mas que até o momento não recebi.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Não há questão
de ordem a decidir - V. Ex· mesmo assim entende. Conheço de
perto sua inteligência e sei que V. Ex· quis aproveitar o expe
diente.

Há na mesa uma reclamação enviada pelo Secretário-Geral
dependendo de decisão a ser tomada em reunião que, infelizmente,
ainda não se realizou. A Mesa se reúne normalmente às terças-fei
ras, amanhã, mas tenho a impressão de que não haverá reunião em
virtude de já ter sido decidido que haverá eleição para a 3· Secre
taria. Mas tenha V. Ex· certeza de que, na primeira oportunidade
em que a Mesa se reunir, solicitarei ao Presidente pôr o assunto
em discussão, porque já há representação do Secretário-Geral.

Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o au
mento do salário mínimo só existirá, na verdade, se for estendido a
todos os aposentados e pensionistas.

Se prevalecer a idéia do Governo de só valer para o limite
de mn salário, o prejuízo será irrecuperável, pois atuahnente aque
les que recebem mais de um salário estão percebendo com base no
salário de R$58,26, quando o mínimo é de R$70,00; portanto, já
estão perdendo sensivehnente. Imagine o salário mínimo em
·R$l00,OO, sem valer para os aposentados e pensionistas, o prejuí
w será de cerca e 25% em cada salário ou R$25,OO a menos.

Muitos que recebem mais de mn salário ficarão nesse limi
te. Por isso iremos lutar para fazer justiça.

O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex· a
palavra.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco/PFL - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, no dia 4 último levantei questão
de ordem baseado no art. 17, inciso V, alínea b, em virtude de um
colega desta Casa ter usado expressões grosseiras e anti-regimen
tais. ao se referir à minha pessoa. Solicitei que fossem retiradas das
notas taquigráficas tais expressões. Aguardo mna resposta que até
hoje nãame chegou às mãos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex· faz a re
clamação, a Presidência a tomará em conta e determinará de ime
diato que se dê informação segura a V. Bx· a respeito do que foi
procedido pela Mesa no que se refere à sua reclamação.

O SR. OSÓRIO ADRIANO - Naquele instante presidia a
sessão o nobre Deputado Ronaldo Perim, que ficou de examinar o
caso e levá-lo à consideração dos demais membros da Mesa.

Portanto, aguardo uma solução.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vamos abreviar
o máximo possível a resposta, fazendo-a chegar às mãos de V. Ex·
hoje ou amanhã.

O SR. OSÓRIO ABRIANO - Muito obrigado, Sr. Presi-
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dente.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala-
vra ao Deputado Salomão Cruz. .

O SR. SALOMÃO CRUZ (BlocoIPFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, privàti
zar é atualmente uma palavra de ordem:

Certos políticos defendem o imediato afastamento do Esta
do das atividades produtivas, porque, segundo eles, o Governo é
''mau gerente" e a conupção e a ineficiência imperam no setor pú
blico. Estes políticos, entretanto, omitem o essencial: primeiro é
preciso "desprivatizar" a administração das estatais antes de pro
por a privatização propriamente dita.

Por outro lado, comumente ouvimos alguns empresários di
zerem alto e bom som que se o Governo entregasse de graça as Es
tatais, ainda assim seria um bom negócio. Estes impropérios há
muito deixaram os gabinetes refrigerados e vêm invadindo, impu
nemente, nossos lares pela televisão, na tentativa de ganhar o
apoio da sociedade brasileira.

Na verdade, estes "cavalheiros" estão querendo ganhar de
presente o patrimônio público construído ao longo de décadas. O
que impressiona profundamente é que a maioria dos brasileiros
J,lão reage, endossando, com o silêncio éonstrangedor, tal intenção.
E um engodo de tal magnitude que nos é forçoso reconhecer a ex
traordinária capacidade de iludir que possui essa associação espú
ria de determinados políticos e empresários.

Fizeram da privatização um ídolo, uma panacéia, a quintes
sência da prosperidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não sou contra um processo
racional e patriótico de privàtização qUe leve em conta os legíti
mos interesses nacionais.

Sou contra a dilapidação do patrimônio público, trocado por
quaisquer trinta moedas podres. Isto é crime de lesa-pátria.

Da forma equivocada como a privatização é feita, escolhida
a Estatal da vez, isto é, a ''próxima vítima", estes criminosos de c0

larinho branco denigrem a imagem da empresa, ressaltando seus
defeitos, criando dificuldades nos contatos e contratos, para justifi
car à opinião pública a necessidade de privàtização.

Quem não se lembra da "ascensão e queda" da Embraer?
Queda em mãos gananciosas, por preço aviltante.

Agora, as ''baterias estão apontadas" contra a !'5óia da co
roa": a Companhia Vale do Rio Doce.

A privatização da Vale seria saudável se a ela fosse atribuí
do preço justo, um preço que compensasse o sacrifício e o investi
mento colossais do Estado, que gerasse recursos preciosos para a
saúde e educação.

Mas não é esta a tendência. Não é este o murmúrio dos ho
mens de negócios ávidos pela Vale!

Na avaliação para a privatização calculam seu passivo e
desprezam jazidas incalculáveis. Por isso, denuncio a maracutaia
que se arma! Denuncio como ge6logo, como Deputado, como
amazônida e, acima e tudo, como brasileiro!

É fundamental termos uma idéia concreta do imenso patri
mônio mineral que a Vale detém na Amazônia.

Como o assunto é rico e vasto, vou abordar apenas os prin
cipais bens minerais existentes em Carajás: ferro, cobre, ouro e
manganês, desconsiderando importantíssimos depósitos e níquel,
bauxita, molibdênio e zinco, e, em outras áreas do Pará, o titânio
de Maraconai e o Caulim do Rio Capim.

O Jornal do Brasil atribuiu o valor de 350 bilhões de dóla
res ao patrimônio da Vale do Rio Doce na Amazônia. Para os in
crédulos, que supõem este dado fantasioso, recorro ao "Anuário
Mineral Brasileiro", ao ''Sumário Mineral" e à ''Revisão Brasil Mi-

neral", onde está registrado que o cobre do Salobro corresponde à
reserva de 1,2 bilhão de toneladas, com teor e 0,8%, que equivale
a 19,6 milhões de toneladas de cobre, estando associados, ouro,
prata e molibdênio.

A lavra do Salobro deverá ser iniciada em 1998, com pro
dução anual de 150 mil toneladas de cobre, 8,1 toneladas de ouro e
20 toneladas de prata, com vida útil de 63 anos. O valor bruto so
mente do cobre é de 26 bilhões de dólares, sendo necessário, ob
viamente, reduzir a relação investimentos/custo operacional para
apurar a expectativa e lucro, certamente fantástica.

O ferro corresponde a 17,6 bilhões de toneladas de alto teor,
com vida útil de inais e 500 anos, com valor estimado de 360 bi
lhões de dólares - 360 bilhões de dólares!

As jazidas de óuro de Carajás são de 590 toneladas, com o
valor global de 7,4 bilhões de dólares;

As reservas de manganês de Carajás são de quase 90 milhõ
es de toneladas, correspondendo a um valor bruto e 3,8 bilhões de
dólares.

A Vale do Rio Doce ''vale muito"!
Apelo ao Congresso Nacional para que analise com cuidado

a proposta de privatização de cQmpanhias como a Vale, evitando
esta onda de privatização a qualquer preço, com prejuízos incalcu
láveis para o povo brasileiro.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esta
mos sendo informados de que o Sr. Nelson Jobim, Ministro de Es
tado da Justiça, prepara uma espécie de "pacote" de medidas, todas
tendentes a combater o crime organizado Brasil afora. Tais pro
postas, encaminhadas ao Senhor. Presidente da República, deverão
ser enviadas ao Congresso com pedido de urgência para sua apli
cação.

E vemos que entre as medidas estão relacionadas as seguin
tes: permissão para escuta telefônica; bloqueio de bens de seqües
trados e de seus parentes; infiltração de policiais nas quadrilhas e a
redução da pena para o detido que fIzer denúncias quanto a chefes
e participantes de bandos.

Já é, em si, uma providência alvissareira. Aliás, qualquer
medida de caráter governamental que objetive reduzir o poder do
crime organizado, com bandos que agem quase que impunemente
nos grandes centros urbanos, deve merecer o apoio de todos. E es
tamos certos de que o Congresso saberá cumprir com seu dever
frente aos eleitores e, em curto prazo, aprovar tais propostas.

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda nos pare
cem de pouca monta tais projetos, já que a questão da criminalida
de é trabalho para quase uma geração, tais, tantos e tão complexas
são as questões aí envolvidas.

No caso específico da segurança pública, a situação é caóti
ca. Nossas forças policiais, quaisquer que sejam elas, estão suca
teadas, desarmadas: os policiais recebem salários baixíssimos, o
desestímulo é enozme. Demais - ou até por causa disso mesmo - a
promiscuidade entre policiais e bandidos já é enfrentada até mes
mo com naturalidade pelo homem da rua, que não s~,be mesmo se,
na hora do assalto, para se defender, chama o ladrão, na foona de
letra e samba composto e imortalizado por Chico Buarque.

Da área policial passamos para a judicial, onde t'tmbém não
encontramos abrandamento para tantos problemas. Não vamos,
nem seria o momento para isso, levantar uma crítica mais densa a
nosso sistema judicial. Basta-nos, no entanto, reproduzir aquilo
que todos já conhecemos: a morosidade da Justiça, o desaparelha
mento dos tribunais, a carência de profissionais bastantes a decidir
com a urgência que, quase sempre, se faz necessária. E, mesmo
quando há condenações, nada se pode fazer porque o sistema peni-
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tenciário brasileiro não é menos caótico, as rebeliões continuadas
de presos já fazem parte do noticiário da imprensa.

Um dado é dos mais preocupantes: o crime se organizou no
País. Mais ainda: está a cada dia mais sofisticado, com um poder
de fogo de fazer inveja a muitos setores de nossas Forças Arma
das. De fato, enquanto a compra oficial de armamento no exterior
se reveste da maior solenidade e de todo tipo de preocupação bu
rocrática, o que, em princípio, não condenamos, o criminoso no
Brasil tem a seu dispor um armamento sofisticado que, ao que per
cebemos, lhe é de fácil acesso. A lei do silêncio, a chamada omer
tá da máfia italiana, já goza de incrível poder entre nossa
população mais pobre, a cada dia menos assistida pelo Poder Pú
blico e mais dependente, por isso mesmo, do crime organizado.
Alguns desses criminosos, aliás, são festejados dentro das miserá
veis favelas onde fmgem viver e onde recrutam seus sequazes. Daí
que algumas autoridades investem contra esses miseráveis, contra
os barracos infames em que vivem e tratam todos como bandidos,
esquecendo-se de que são desempregados, são sem terras, são
marginalizados pelo sistema econômico em que vivemos, são, por
tanto, presas fáceis da delinqüência.

Por isso, Sr. Presidente, gostaríamos de chamar a atenção
do Sr. Ministro para um problema que entendemos também dos
mais sérios, embora estejamos certos de que o ilustre titular da
Pasta da Justiça já se tenha debruçado sobre ele: é nosso Código
Penal.

Esse Código data de 1940, tendo sido elaborado e discutido,
portanto, na década de 30. Era o Brasil um país rural, com popula
ções urbanas sem as aglomerações que temos hoje - e as temos em
todas as capitais, principalmente. Já era tempo de a sociedade, por
intermédio do Congresso, passar a discutir o tema, a exigir a mod
ernização do Código Penal, diante de uma constatação corriqueira:
o crime se modernizou, o Código Penal, não. E com ele, emperra
se a Justiça, o setor do Judiciário que cuida desses crimes. Um
dado estatístico impressiona: a Alemanha dispõe de 120 mil juízes
para uma população de 80 milhões de habitantes. Com o dobro
dessa população, o Brasil dispõe apenas de 7 mil juízes.

Repetimos o que já havíamos dito um pouco antes: não é ta
refa para um Ministro, para um quatriênio presidencial. Mas algu
ma coisa tem de começar a ser feita; esta discussão tem de ser
provocada e isto, sim, com toda urgência, para que a sociedade
desperte para o problema e exija o encaminhamento de soluções.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (pSDB - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a luta
pela aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional, como todos sabemos, já dura pelo menos sete anos.
Na realidade, ela começou antes da apresentação, pelo Deputado
Octávio Elisio, do Projeto de Lei nO 1.258, em 1988. Ao mesmo
tempo em que se ultimavam os detalhes do texto da nova Consti
tuição Federal, as forças vivas da educação já geravam propostas
destinadas a proporcionar rapidamente o surgimento de uma nova
LDB para o País.

Não é necessário fazer a leitura das razões que provocaram
uma tramitação tão longa do projeto e que, ainda hoje, dificultam
sua aprovação no âmbito do Senado Federal: as motivações são do
conhecimento público. Creio, porém, ser oportuno e indispensável
salientar, com veemência, o processo absolutamente democrático e
participativo pelo qual a matéria foi apresentada, discutida e vota
da na Câmara dos Deputados. Um processo aberto e cristalino,
cujo caminho se encontra amplamente registrado em artigos publi
cados e documentos divulgados.

As inúmeras sessões de audiência pública realizadas pela
Comissão de Educação, nas quais todos os segmentos sociais or-

ganizados ligados à educação puderam ser ouvidos e, mais do que
isso, participar das discussões; a intermitente interação entre Parla
mentares e tais segmentos; as reuniões de representantes de todos
os partidos políticos, com a presença do Governo e abertas aos de
mais interessados, ocorridas na legislatura passada; todos estes
eventos, refletindo o verdadeiro exercício da política no sentido
mais elevado de seu significado, resultaram na aprovação de um
texto enviado à apreciação do Senado Federal.

Um texto que espelha, de modo muito claro, os encontros e
desencontros daqueles que, neste País, militam no meio educacio
nal, daqueles que têm interesses no setor educacional, daqueles
que usufruem dos serviços oferecidos pelo sistema educacional e
daqueles que sofrem os efeitos das mazelas que afetam a educação
brasileira.

Um texto que, independentemente das eventuais questões
de ordem formal que ainda possa apresentar, pretende romper com
um modelo educacional cuja estrutura se encontra a serviço de
perversos mecanismos petpetuadores da desigualdade, da discri
minação e da exploração em nossa sociedade.

Um texto sem compromissos com o envelhecido humanis
mo individualista que, associado ou derivado da visão liberal de
mundo, legitima as diferenças e situa apenas no nível do discurso,
sob a aparência de promessa nunca cumprida, a real solução dos
problemas da educação para proporcionar a todos o acesso ao sa
ber.

Um texto que abandona a visão funcional-sistêmica de so
ciedade e a equivocada percepção de que a relação entre educação
e sociedade tem apenas um caráter bilinear: uma buscando na ou
tra a solução de suas necessidades, no melhor estilo parsoniano.

Um texto que deixa para trás concepções conservadoras,
muitas vezes revestidas de modernismos técnicos que, concentran
do sua ênfase nos pedagogismos, desviam a atenção do que é ver
dadeiramente essencial: à estrutura da educação comprometida
com objetivos que não satisfazem aos interesses da maioria da po
pulação brasileira.

O Projeto de LDB oriundo da Câmara dos Deputados tem a
pretensão, ou melhor, realmente se encontra marcado porum cará
ter inovador, uma visão de sociedade e da relação entre esta e a
educação que rompe com os paradigmas funcionalistas e liberais
que até hoje determinaram os destinos do ensino brasileiro.

Trata-se de um documento que apresenta uma concepção
social-humanista, capaz de apreender o caráter histórico da cons
trução da sociedade e das ambigüidades e contradições que carac
terizam e identificam a educação em seu bojo. Cuida ele de
colocar o homem como sujeito do processo educacional e este
como processo histórico-social que se realiza não por uma ação
mágica determinista (ou natural) resultante da pretensa existência
de imaginárias leis sociais universais, mas que se concretiza pela
efetiva interação contraditória das forças sociais, do jogo de pres
sões e concessões, um cenário real onde e pode construir uma edu
cação realmente voltada para a conquista da cidadania. Esta
cidadania conquistada é, na realidade, a grane arma de vida do ho
mem como sujeito de produção de sua existência e participante da
construção da coletividade social.

Penso estar bastante claro que não estou falando apenas do
homem como centro da educação ou como objetivo da educação.
Esta é a posição do antigo humanismo, presente na LDB de 1961 e
naquelas que a reformaram, em 1968 e 1971. Esta é uma visão
que, se teve o seu tempo, não mais serve ao nosso tempo. Já de
monstrou sua incapacidade de atender às reais necessidades da
maioria da população brasileira, que precisa da educação para or
ganizar-se, conscientizar-se, valorizar-se, equiparar-se e transfor
mar as relações que a subjugam e manipulam. Isso não significa
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nenhum de~respeito às posições de figuras históricas que influen
ciaram ou fizeram a históri~ da educação brasileira, como Iohn
Dewey e Anísio Teixeira. E preciso, porém., entendê-Ios exata
mente como são: figuras históricas cujas propostas foram desen
volvidas em um momento que não é mais o de hoje.

Estou falando de uma postura que percebe o homem como
sujeito histórico, submetido a condições de vida determinadas por
estruturas historicamente construídas e que, deste modo, não são
dadas, mas podem ser visceralmente modificadas, sobretudo atra
vés de intervenções nos meios que operam no nível da legitimação
do que aí está, dentre eles, de modo privilegiado, a educação.

O Projeto de LDB da Câmara cumpre um papel fundamen
tal. Ele demonstra a real possibilidade de, através dos processos
representativos da democracia, produzir-se uma lei que compreen
de, apreende e oferece resposta às contradições que se manifestam
no contexto social e, ao mesmo tempo, impedem e impulsionam a
transformação social.

Este espírito está presente desde os objetivos da educação,
anunciados logo ao início do projeto. Neles se percebe, com clare
za, a ênfase nas duas relações básicas do homem como sujeito his
tórico: a relação homem-natureza e a relação homem-homem. Na
primeira, evidencia-se aquilo que distingue o homem do restante
da natureza: a capacidade de dominá-la e transformá-la em seu be
nefício, através do trabalho. Na segunda, evidencia-se a horlzonta
lidade que deve caracterizá-la: a relação homem-homem., para ser
verdadeira, deve ser de cooperação, de participação no esforço
coordenado da organização da sociedade. Quando esta relação
emerge como de dominação, descaracteriza-se e desumaniza o
próprio homem, tratando-o como coisa, indistinta do resto do
mundo natural. Os objetivos do Projeto de LDB, portanto, são fu
damentalmente comprometidos com uma postura antidominação
no seio da sociedade brasileira. E os demais dispositivos do proje
to guardam coerência inegável com tais objetivos.

Qual a tarefa estratégica fundamental da educação? Propor
cionar a todos o real acesso ao saber como instrumento de afuma
ção do homem na sociedade, como membro de um classe social
que se encontra envolvida num processo dinâmico da construção,
reconstrução e transformação social.

O projeto inicial da LDB oferece resposta a esta questão de
senhando um sistema de ensino que considera, de fato, as diferen
ças que crianças e jovens trazem ao nele ingressar. A valorização
da educação infantil: a flexibilidade no acesso ao ensino funda
mental; a valorização da educação geral no ensino médio, não ad
mitindo sua redução a título de incorporar a formação
profissionalizante; a autonomia no ensino superior, acompanhada
de lígorosos mecanismos de avaliação; a educação de jovens e
adultos considerada com dignidade real e não apenas supletiva; to
dos estes são aspectos de uma nova estrutura educativa que permi
te contemplar as diferenças de inicio e de processo, para alcançar
o mesmo objetivo ao final: acesso de todos ao mesmo saber, com
qualidade e profundidade.

O projeto é acusado de detalhista. Talvez pudesse ser mais
curto. Mas com certeza ele toca questões fundamentais ainda não
resolvidas e que são condições indispensáveis no desenvolvimento
de qualquer projeto educacional efetivo. Destaco aqui a valoriza
ção dos profissionais da educação e a garantia de recursos. Sob a
ótica dos princípios, estas são bases para a educação que historica
mente têm sido, direta ou indiretamente, manipuladas para mantê
la com a qualidade insatisfatória que tanto criticamos. Uma LDB
que não ofereça respostas concretas a estas perplexidades será im
potente, permanecendosometite como instrumento de reforço e
manutenção da realidade vigente, desqualificadora da educação,
seus sistemas e seus trabalhadores.
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Da mesma forma, abordagem da gestão democrática evi
dencia a necessidade imperiosa e inegável de que o sistema educa
cional, se comprometido com a participação, não pode deixar de
exercê-la internamente. Não se trata de assembleísmo ou diluição
da autoridade ou ainda, como dizem alguns, de eliminação da ad-

, ministração. Tais leituras, além de equivocadas, são eventuahnente
mal-intencionadas. Afinal de contas, seria contrário a todo e qual
quer exercício da razão (atributo do homem-sujeito, foco do proje
to) a eliminação da administração ou da autoridade. O esforço
humano coletivo necessita ser e é coordenado: a atividade admi
nistrativa é essencial e intrínseca à vida humana. Isso, contudo,
não quer dizer que as formas de administração não sejam social
mente determinadas e não devam ser modificadas em função de
projetos sociais mais arrojados.

Definitivamente, os modelos de administração educacional
baseados nos pressupostos da "Administração Científica" e suas
sucessoras, engendrados no bojo de um conjunto de relações so
ciais de dominação e manipulação, nada têm a ver com o projeto
de sociedade que inspira a proposta de LDB da Câmara. Este é
sem dúvida um interessante ângulo para análise das resistências à
implementação da gestão democrática nas diferentes redes dos sis
temas de ensino e na oposição que acabou subtraindo, do substitu
tivo aprovado, a concepção de Sistema Nacional de Educação.

No primeiro projeto e nos substitutivos que o sequiram., en
contrava-se presente uma concepção abrangente de Sistema Na
cional de Educação que, infelizmente, acabou sendo retirada da
versão fmal, em função da obstrução feita pelos defensores de sua
inconstitucionalidade, o que ainda hoje penso ser questionável. Tal
Sistema Nacional tinha um grande objetivo: dar organicidade à
nova proposta que se apresentava, oferecendo suporte conceitual,
normativo e administrativo para a realização de uma política edu
cacional reahnente comprometida com os objetivos da nova lei.

Penso que este Sistema Nacional faz falta, embora, mais
adiante, se tenha buscado compensar sua ausência em outros dis
positivos. Dentre esses, devo fazer referência especial ao Conselho
Nacional de Educação.

A instituição, a composição e as atribuições desse órgão co
legiado constituíram ponto de debate particularmente acirrado. Os
embates, de formas variadas, significaram a disputa de poder no
cenário educacional, mas, mais do que isso, a tentativa de assegu
rar, pela existência de um órgão como o Conselho, a definição e a
continuidade de uma efetiva política educacional. não subordinada
à instabilidade dos Governos.

Desde logo se colocaram questões do tipo: não se estaria re
tirando do Governo as atribuições de elaborar e implementar a po
lítica educacional? De certo modo, algumas posições mais radicais
reahnente visavam a este objetivo, buscando transformar o Conse
lho num poder quase autônomo em matéria educacional, a ele su
bordinando a ação do Ministério da Educação, em nome da
necessidade de defmição de uma política educacional por meio de
um foro representativo e paritário dos segmentos organizados no
meio educativo.

A posição vitoriosa, contudo, foi a de um Conselho repre
sentativo e normativo, largamente envolvido no subsídio à formu
lação de políticas e na avaliação de sua implementação mas
adequadamente relacionado com o Ministério. Penso que esta rep
resentatividade na composição do colegiado, refletindo os distin
tos setores da área educacional, deve ser um princípio a ser
preservado, como elemento de garantia da interação entre o Poder
Público e a sociedade civil. Não se trata de aqui defender uma for
ma específica de indicação ou nomeação de conselheiros, mas, an
tes, de preservar esta integração e a efetiva participação da
sociedade na formulação e no acompanhamento das políticas.
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Esta é, sem dúvida, um ponto crucial a ser negociado com
posicionamentos frrmes, mas sem perder o verdadeiro foco da
questão: representatividade e participação, garantindo a legitimi
dade do colegiado e o controle público de sua atuação. Este enfo
que, em meu entender, livra a discussão de posições de natureza
meramente corporativa ou de análises centradas apenas na posse
da autoridade.

A educação brasileira não necessita de um Conselho buro
crático ou cartorial. tampouco anseia por um colegiado meramente
consultivo. Ela precisa, isto sim, de um foro, no seio do Poder Pú
blico, no qual a defmição das políticas seja alvo de debates de alto
nível e de análises e críticas que garantam sua aderência às reais
necessidades e interesses da população brasileira, assegurando o
caráter público da educação, como direito do cidadão e dever do
Estado. Esta foi a preocupação maior de todos os que votaram pela
aprovação do substitutivo enviado pela Câmara ao Senado. E esta
condição fundamental de uma nova realidade educacional deve ser
mantida.

O debate da constitucionalidade do fato de um projeto
oriundo do Poder Legislativo prever a criação de um órgão da ad
ministração direta não pode escamotear a essencialidade dos prin
cípios que se encontram subjacentes à questão. Tais princípios
devem ser preservados na nova LDB.

Enfim, não poderia ter a pretensão de aqui abordar toda a
amplitude do projeto que a Câmara, em parceria com a sociedade
civil, elaborou ao longo destes anos. Creio, porém, ter comentado
algumas questões centrais que convidam ao debate e que ressaltam
o imperativo da nova LDB ser contemporânea ao seu tempo e, ao
mesmo tempo, assegurar as bases do futuro em que a educação
deixará de ser privilégio ou fator de discriminação.

Uma lei é um instrumento público em beneficio do público.
Não pode, portanto, ser objeto de apropriação por parte de apenas
alguns grupos sociais. A discussão da LDB revelou maturidade e
consciência deste ponto, denunciando distorções e interesses con
trários ao da maioria da população brasileira. É isto que espera
mos: uma LDB em beneficio da educação de todos, e não uma
educação apesar da LDB.

O SR. SANDRO MABEL (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é difícil,
ignorar que a agricultura é atividade econômica absolutamente
fundamental em qualquer quadrante do mundo, pois sem alimen
tos não há vida.

No Brasil, entretanto, sucessivos Governos - inclusive o
atual- fazem ouvidos de mercador aos justos reclamos dos produ
tores rurais - desde modestos ruocolas até grandes empresas agro
pecuárias - que soa massacrados pelos juros que oneram os
fmanciamentos bancários indispensáveis para a aquisição de insu
mos básicos e implementos agricolas.

É notório que os agricultores não mais suportam a situação
vigente, muitos deles simplesmente abandonando suas lavouras ou
caindo na vala comum da insolvência, por falta de uma política
agricola coerente, que estimule a produção, e não, como vem
acontecendo, que puna os produtores rurais.

É uma situação de verdadeiro surrealismo, pois um país
como o nosso, que conta com uma legião de mais de 30 milhões
de famintos e tem, necessariamente, de aumentar a produção do
campo para alimentá-los e exportar os excedentes, deixa, delibera
damente, os agricultores no mais completo ostracismo.

Agora, mais um absurdo vem se somar aos anteriores já
perpetrados pelo Governo: foram suspensos os créditos para a
agricultura!

De fato, o Banco do Brasil acaba de suspender, por tempo

indeterminado, a concessão de empréstimos agricolas, para evitar
eventuais prejuízos com o novo sistema de correção das dívidas
rurais, baseado nos preços mínimos, estabelecido pelo Congresso
Nacional, que derrubou o veto do ex-Presidente Itamar Franco a
dispositivo legal que obriga a correção dos fmanciamentos agrico
las pelo mesmo critério utilizado para a correção dos preços míni
mos.

Independentemente dessa decisão do Parlamento, que, aliás,
ainda poderá ser contestada até perante a Justiça, caso assim en
tenda oportuno o Poder Executivo, a decisão de suspender os fi
nanciamentos à agricultura foi absolutamente precipitada, adotada
sem a indispensável reflexão.

De fato, sem o crédito agricola, o País não poderá produzir
nem minimamente os alimentos de que necessita, centenas de pro
dutores rurais não mais terão condições de se dedicar às suas ativi
dades e centenas de milhares de trabalhadores rurais ficarão
desempregados, migrando, inevitavehnente, para as cidades, que
ficarão ainda mais congestionadas.

Temos, desta tribuna, reiteradamente nos pronunciado em
favor da agricultura, pois essa atividade é vital para o País, e mais
de uma vez já afrrmamos que o Banco do Brasil deve ser fortaleci
do, não tendo agências fechadas no Estado de Goiás, pois estas são
essenciais para a economia dessa Unidade Federada.

Não é admissível, nem racional, que o Governo, da noite
para o dia, mude as regras do jogo, como tem feito em vários seto
res da economia.

Por isso, apelamos às autoridades governamentais compe
tentes, e particularmente ao Sr. Presidente da República, para que
revejam essa última decisão e reabram, com urgência, o crédito
agricola.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
tados, está circulando importante documento dirigido à Presidên
cia do Instituto de Resseguros do Brasil, contendo judiciosas
considerações sobre a matéria enfocada.

Em sua Resolução n° 5, de 14 de julho de 1970, o Conselho
Nacional de Seguros Privados, Normas Tarifárias e Condições de
Seguros aprovou nCJ1"IID!S inicialmente aplicáveis ao Estado de São
Paulo e, posteriollllente, estendidas ao Rio de Janeiro e ao Rio
Grande do Sul.

O elenco de sinistros cobertos pelas diversas modalidades
de seguro, no setor campesino, toma essas nonnas do maior inte
resse público e social. No setor agrícola, cobre as atividades da
agricultura contra perdas decorrentes de fenÔmenos meteorológi
cos, doenças e pragas até o valor do orçamento de custeio direto
das culturas periódicas e o orçamento das despesas anuais de ma
nutenção de culturas permanentes.

No setor pecuário, indenização pela morte de animais por
doença ou acidente, até o equivalente a 70% dos valores de risco.
No seguro de benfeitorias e produtos agropecuários, cobre cons
truções, instalações ou equipamentos flXOS: safras removidas do
campo de colheita; produtqs pecuários, veículos rurais, máquinas
agricolas e implementos, :té o correspondente ao valor do risco.
Em complementação, institui o seguro de crédito para a comercia
lização de produtos agropecuários, para a cobertura de perdas lí
quidas em conseqüência de incapacidade de pagamento dos
compradores e devedores, podendo atingir até cem salários míni
mos vigentes. Acrescente-se o seguro temporário de vida, para ga
rantia de eventuais saldos devedores [manciados.

Entretanto, ao longo do tempo, prevaleceu a convicção uni
lateral de interessados de que os seguros agricolas estavam necessa-
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riamente vinculados ao crédito rural e, portanto, na competência
exclusiva do Banco Central e de outros da rede oficial ou equipa
rada.

Os seguros comercializados pelas seguradoras estaduais não
apresentaram rentabilidade global por efeito das distorções em re
lação ao setor, como o agravamento das taxas sobre os produtos de
baixa sinistralidade, com o fito de subsidiar aqueles de menor ex
pressão, porém, de maior risco.

Nos últimos anos, devido à grande expansão agrícola no
País, o setor passou a exigir novos instrumentos de apoio à comer
cialização, incentivos à lavoura, estímulo às exportações de produ
tos in natura e beneficiados.

Mas as dificuldades econômico-fmanceiras do Governo co
meçaram a escassear na razão direta do crescimento da agricultUra,
de tal modo que há cinco anos o volume de fmanciamentos agríco
las era de 20 bilhões de dólares e este ano se situa em apenas cerca
de 5 bilhões de dólares.

Mesmo assim muita coisa foi feita nestes últimos cinco
anos no tocante a seguros agroindustriais, podendo citar, por sua
imPC;rtância, as propostas de Seguro de Garantia de Adiantamen
tos para a Agricultura e Seguro de Mercadorias em Corredores de
Exportação~além de outros.

O documento dirigido ao Presidente do Instituto de Resse
guros do Brasil, por seu conteúdo e sugestões, é do maior interesse
para o setor da agricultura brasileira. Por isso, Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Deputados, merece todo o nosso acatamento. .

Desejaria discorrer com mais pormenores a respelto, mas
confesso-me, neste breve pronunciamento, em inteiro acordo com
todas as idéias e sugestões ali desenvolvidas, de grande interesse
para toda a comunidade agrícola nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. PronuncIa o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, desde o
início da atual legislatura, já por cinco vezes vim a esta tribuna
para dizer da necessidade de mudar a política agrícola vigente.

Afirmei que a prática insensata de subsidiar safras em lugar
de agricultores deveria acabar, e que um plano de fmanciamento
que não separasse os subsídios da obrigatoriedade sobre o que
plantar seria pura perda de tempo.

Salientei a necessidade de baixar os custos da produção
agrícola, e comprovei que somente com a extinção .do ICMS: do
PIS e da Cofins, impostos indiretos, esses custos senam redUZidos
em até 20%. Disse que o Governo deveria adotar "preços-metas"
regionalizados compatíveis com as cotações internacionais, em
vez dos "preços mínimos", que oneram tanto os agricultores quan
to o próprio Governo.

E agora o Congresso nacional resolveu abolir a TR dos fi
nanciamentos agrícolas, uma das principais reivindicações dos
nossos produtores, e o Senhor Presidente da República se disse
"muito preocupado" com tal decisão.

Esta era uma das reivindicações mais antigas da nossa agri
cultura. Chegamos a instalar, em 1993, Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para determinar as causas do endivid.a1;nento
agrícola, cujas recomendações, igualmente, não foram conSidera
das pelo Executivo.

Infelizmente, tudo, neste país, parece só deslanchar através
de pressões. Quem sabe, agora, depois de avaliadas as conseqüên
cias da eliminação da TR, o Executivo fmalmente resolva ouvir
nos?

Os sete ou dez bilhões de reais, estimados como o rombo
decorrente para o Governo de tal decisão, recairão sobre toda a so
ciedade brasileira, que, mais uma vez, devido à desgovernabilida-

de e ao descaso de seus dirigentes, se vê onerada por uma dívida
que não contraiu.

Espero que o Sr. Presidente esteja realmente muito preocu
pado com a situação dos nossos agricultores e resolva, fmalmente,
implementar as mudanças que há longa data vimos apontando.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocoIPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, ao tomar conhecimento, através de informações do Verea
dor Antônio Luiz da Silva e da Vereadora Lídia Pessôa Vanderlei
Vasconcelos, Presidente da Cânlara Municipal, não poderia deixar
de usar esta tribuna para lamentar um fato que poderá ocorrer no
Município de Moreno, no meu Estado de Pernambuco, e que vem
deixando um grande número da população em desespero.

Ocorre que, conforme noticiários, a população foi informa
da de que a agência do INSS daquela localidade estaria sendo fe
chada a partir do dia 30 do corrente mês, causando inúmeros
problemas para os beneficiários desse sistema. . .

A referida agência vem sendo de grande utilidade para o
povo morenense.

A classe trabalhadora, seja urbana, seja rural, que já sofre
com os ínfimos salários, seria duramente atingida, teria suas des
pesas aumentadas, quando da obrigação de se deslocar - para mu
nicípios vizinhos, enfrentaria - ~normes filas,. transportes
demorados e demais dificuldades impostas pela neceSSidade de re
ceber ou obter informações sobre seus beneficios.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o encerramento das
atividades dessa instituição federal no Município de Moreno, cer
tamente iniciaria uma marcha para o caos social. Somente a per
manência dessa agência evitaria o pior. Por isso, solicito aos
demais pares o apoio junto ao Ministro da Previdência e Assistên
cia Social, para o qual encaminhei ofício solicitando providência
nesse sentido.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. não
existem dados completos recentes, mas, ainda que referentes a
1991, os números são alarmantes.

Das mais de 14 milhões de pessoas internadas pelo Sistema
Único de Saúde, nada menos que 10% foram infectadas e 5% mor
reram em decorrência de infecções hospitalares.

Chega a ser sinistro, Sr. Presidente, o fato de que todas es
sas pessoas foram às unidades hospitalares buscando saúde e, ao
contrário, encontraram mais doenças e até a morte.

É preciso, portanto, que novas medidas de controle e de er
radicação da infecção hospitalar sejam tomadas o quanto antes.

Em 1994, o Ministério da Saúde capacitou 16 mil profissio
nais de saúde, dando treinamento específico para o controle desse
mal, procurando de todos os meios controlar uma das maiores do
res de cabeça da saúde nacional.

No entanto, os programas de prevenção e de controle da in
fecção hospitalar estão presentes em 70% dos Estados da Federa
ção, promovidos principalmente pelas Secretarias Estaduais de
Saúde.

Nos Municípios, esses programas funcionam de forma su
bordinada, mas, principalmente nas capitais, existem também os
progranlas específicos gerenciados e elaborados no ânlbito das
Prefeituras.

De fato, Sr. Presidente, é necessário replanejar a estratégia
até agora utilizada no enfrentamento da questão.

É preciso que os programas existentes sejam am~liados e
que as áreas ainda não atendidas possam receber uma maIor aten
ção.



6068 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1995

O problema é sério e se não for convenientemente enfrenta
do acabará ampliando-se, ameaçando pacientes, visitantes e filll
cionários, tornando o quadro da saúde nacional cada vez mais
grave.

O controle das infecções hospitalares, antes de seruma ação
coadjuvante no espectro da saúde brasileira, é uma das missões
mais importantes dos responsáveis pelo setor.

Não há dúvidas de que, se o ambiente não for o mais sadio,
o paciente não poderá encontrar a recuperação plena, estando in
clusive ameaçado de sucumbir em virtude de um mal muito dife
rente da moléstia inicial.

A saúde brasileira, já tão assolada pela AIDS, pela cólera,
pela malária e por outras doenças graves, não pode também estar
ameaçada pela infecção hospitalar. Seria demais até para um país
como o Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURI SÉRGIO (PMDB - AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, algumas
idéias, conforme ensinava magistralmente Machado de Assis, per
tencem à famUia das moscas teimosas: por mais que se as espan
tem, estão sempre de volta. É o que acontece, por exemplo, com a
de se manietar o Banco do Brasil: já rechaçada em diversas opor
tunidades, ora sob o disfarce da privatização, ora sob o manto de
um pretenso "enxugamento" administrativo, mas está sempre de
volta, rodando, à espera talvez de um instante de distração.

O fechamento de agências deficitárias daquela instituição,
senhores, bem assim de todos os outros bancos públicos, é um
problema de política de governo. Não é uma questão administrati
va, não é uma equação contábil, não se trata de mera decisão buro
crática. Referir-se a unidades deficitárias do Banco do Brasil é, na
imensa maioria dos casos, enumerar agências do interior,localida
des em que, muitas vezes, é ele a única face visível do Poder Pú
blico, atendendo grandes regiões, notadamente na Amazônia.

Nos grandes centros, o lucro vem fácil- e é por isso que os
bancos privados neles se concentram. No interior, os pequenos
produtores agrlcolas e a agroindústria de pequeno e médio portes
dependem fundamentalmente do Banco do Brasil.

E os brasileiros o conhecem, sabem de sua importância, têm
consciência do desastre que representaria qualquer sombra lançada
sobre sua estabilidade. E esse o motivo por que agora, como de
resto tem acontecido todas as vezes em que por aqui esvoaçou essa
idéia, se vem mobilizando em sua defesa.

Tenho recebido manifestações oriundas dos mais diversos
Municípios do interior do meu Estado, o Acre. De Plácido de Cas
tro, de Senador Guiomard, de Taranacá, de Brasiléia e até mesmo
da Assembléia Legislativa Estadual, em Rio Branco, levanta-se a
voz da sociedade acreana contra a ameaça de fechamento de agên
cias, temerosa de que se percam os rumos do desenvolvimento,
sem o apoio e a segurança do Banco do Brasil, instituição cuja his
tória se confimde com a nossa própria história econômica, nos úl
timos dois séculos.

Os chamados "prejuízos" do Banco, senhores, nada mais
são do que reflexos do efetivo fmanciamento à produção. Siginifi
cam lucro para as comunidades, indicam que para aquelas regiões
se estão carreando recursos. Isso é muito mais do que se pode di
zer dos bancos particulares, os paradigmas da "eficiência privada",
cujos lucros estratosféricos somente trazem beneficios para seus
próprios acionistas, perfazendo a sangria do empresariado local
em prol do sistema fmanceiro.

Ora, senhores, o capital é covarde, o capital é pragmático, o
capital não corre riscos, seu paraíso é o curto prazo, não tem visão
social, tudo o que lhe interessa é ''liquidez'' e ''rentabilidade''. Mas

não se constr6i um país apenas sobre liquidez e rentabilidade. É
preciso investir: quantias substantivas, longo prazo, áreas não de
senvolvidas, juros parcimoniosos e modesta lucratividade. Onde
encontrar, sob tais condições, a tão decantada musa do liberalis
mo: o capital privado? Onde, os fmanciamentos, para médio e pe
queno agricultores, senão no Banco do Brasil? Onde, a tão
propalada competência do mercado, senão sob as asas do Estado?
Essa tem sido a dura realidade, a desmentir, teimosa, as teorias da
modernidade governista.

Antes de se fecharem as agências do Banco do Brasil, por
tanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, há que se ter formulado um
projeto de desenvolvimento para o interior do Brasil, há que se ter
estabelecido linhas de fmaciamento que o viabilizem, há que se ter
instituído mecanismos eficientes para canalizar tais recursos às re
giões necessitadas.

Do contrário, estará desvelado o m6vel verdadeiro dessa
iniciativa, ficará comprovado que ela passa de mais uma investida
daquela idéia-mosca a que se referia o gênio literário machadiano,
mais uma versão do sonho dos banqueiros privados: afastar efeti
vamente a concorrência do Banco do Brasil, tolhendo-o, cerceado
o, impedindo-o de trazer sua contribuição para construir um Brasil
com mais dignidade.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO NETO (pSDB - AM Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, a viagem do Presidente da República à Amazônia foi coroada
de êxitos. Viu Carajás, sentiu a pujança da Companhia Vale do
Rio Doce, ouviu Prefeitos, conversou com Parlamentares, discutiu
programas e projetos com os Governadores da Amazônia Legal.

Palpou o sentimento popular, recebeu generoso apoio, acei
tou, respeitosamente, democrata que é, as manifestações de mino
rias pregando contra as reformas estruturais, necessárias e
inadiáveis, da economia e do Estado brasileiros.

Se tivesse de ressaltar os principais pontos da presença de
Fernando Henrique no Norte, Senhor Presidente, eu caminharia
para enumerar fatos como o compromisso com a abertura ou con
clusão de rodovias estratégicas, com as hidrovias econômicas,
com a otimização da perspectiva agrlcola, com os investimentos
anunciados para, em nome do futuro, infra-estruturar conveniente
mente a região. MmaI, o Presidente defmiu, com e para os Gover
nadores, que é fmda a época das reivindicações t6picas, limitadas,
nascendo a concepção atualizada, nova, lúcida de dar um basta às
obras desímportantes, aos projetos provincianos, ao clientelismo e
ao eleitoralismo.

A idéia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é maximizar cada
tostão público, investindo com olhos estratégicos, buscando aten
der ao que é fundamental. E, se possível, realizando obras signifi
cativas para mais de um Estado.

É, como bem lembrou Fernando Henrique em Carajás,
substituir a noção de pólo de desenvolvimento pela defmição de
eixo de desenvolvimento, o primeiro representando a preocupação
mais localizada e o segundo a abrangência maior, o sentido regio
nal amplo e, até a repercusão nacional.

O asfaltamento da BR-174, que liga Manaus à Venezuela,
passando por Roraima, é obra relevante, com horizonte de rebai
xar custos das empresas do Distrito Industrial da Zona Franca de
Manaus, ampliando-lhes a competitividade, abrindo a porta de
mercados caribenhos e norte-americanos para produtos brasileiros
hoje ilhados pela falta de infra-estrutura rodoviária. A BR-174, en
tão, interessa ao Amazonas, à Roraima e ao Brasil.

Isso o Presidente entendeu muito bem. E está indo ao con
creto, tomando medidas, assumindo decisões, fazendo coisas.

Vejam os Srs. Deputados que o Governo atual enfrenta dois
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desafios: fazer aprovar e implementar as reformas, aqui compreen
didas as emendas constitucionais, que alteram o status da chama
da empresa estrangeira no Brasil e flexibilizam os monopólios
estatais do petróleo e das telecomunicações, e as emendas que tra
tam do gás canalizJldo, da cabotagem e desse ponto nevrálgico,
sensível e traumático que é a Previdência Social. E mais a reforma
tributária e fIscal, essencial para que se possa almejar uma estabili
dade econômica e monetária duradoura.

Vejam que somente as reformas já justiftcariam o esforço
de um Governo inteiro, de quatro auos intensamente trabalhados.

Mas o segundo desafio é, também. inarredável: cuidar bem
do cotídiano, poupar em custeio, aumentar a capacidade de inves
timento, investir em obras sérias e de alcance ambicioso. Enfim,
trabalhar Educação, Saúde, constnIir as pontes necessárias realizar
as mexidas fisicas positivas de que está a carecer o País.

Pensar o hoje e pensar o amanhã. Viver o hoje e projetar o
futuro seguro, criativo e brilhante.

O momento é mesmo exigente e, talvez, por isso mesmo, o
Presidente se lance tão tenazmente à luta para cumprir os compro
missos de campanha, a começar pelas refonnas estuturais da eco
nomia.

Em dois dias e meio de Amazônia, tomou pública a decisão
de começar imediatamente a constnIção da hidrovia Araguaia-To
cautins; auxílio de emergência para favorecer o escoamento da
produção anual de grãos e carne cerca de 4,9 milhões de tonela
das; projeto para beneficiar trabalhadores de diversas reservas ex
trativistas, em parceria com o BIRD; liberação de US$90 milhões,
em cinco anos, para entidades estaduais ambientais; liberação de
US$20 milhões para o esforço de preservação da Amazônia Legal,
Mata Atlântica e de outros ecossistemas, em parceria com o gover
no da Alemanha, o BIRD e a União Européia; demarcação de 58
reservas indígenas, em área de mais de 30 milhões de hectares, a
preço de US$20 milhões; compromisso de asfaltar a Rodovia San
tarem-Cuiabá e a Transamazônica; compromisso com a hidrovia
do rio Madeira objetivando escoar grãos de Rondônia e do Centro
Oeste para o futuro terminal graneleiro de Itacoatiara, espalhando
progresso por toda a calha do rio Madeira; compromisso de parti
cipar do esforço pela pavimentação da BR-174.

Além disso, houve em Manaus, uma série de eventos, como
a ida ao Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), ao belo pre
texto da inauguração do Bosque da Ciência, porém, na verdade,
para reafmnar o compromisso com os centros de pesquisa amazô
nicos.

À beira do rio Negro, Fernando Henrique lauçou o projeto
da escola de turismo ecológico, empreitada que o Brasil dividirá
comoBID.

Insisto, aliás, em que a fórmula para os novos tempos passa
por projetos que os Governadores da região apresentem ao Presi
dente, após amadurecê-los no debate com a sociedade e com os
Parlamentares. O Presidente, se aceitar tais idéias, ajudará no limi
te dos recursos disponíveis, que se somarão à contrapartida dos
Estados.

O principal contudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que
há amplos recursos para projetos de Amazônia, na área do G-7, e o
Presidente avalizará as iniciativas sérias e proficuas, que contem
plem. vejam bem. nunca é demais repetir, visão estratégica para o
desenvolvimento da região. A esse quadro, acresce, a partir de
bom entendimento com G-7, a perspectiva de colaboração com as
ONGs de peso, interessadas na questão ambiental.

O quadro, Sr. Presidente, muda substancialmente, pela luci
dez de quem tem visão de mundo e é contemporâneo do seu tem
po.

Como Parlamentar amazonense, e tenho imenso orgulho de

sê-Io, fiquei particularmente feliz com dois compromissos assumi
dos por Fernando Henrique, em Manaus: o apoio ao turismo eco
lógico no Amazonas e a defInição por manter as prerrogativas da
Zona Franca de Manaus, cujo pólo industrial fatura US$lO bilhõ
es/ano e cujo desdobramento aponta para uma indústria de ponta,
competitiva - há mais ISO-9ooo no Amazonas, pasmem os Srs.
Deputados, do que em toda a República Argentina- em pleno ex
tremo Norte do País.

Valeu a pena a viagem presidencial, Srs. Deputados. A
ahna não foi pequena.

Até as manifestações das minorias foram bem recebidas. As
minorias têm o direito de externar, nos limites da lei, os seus des
contentamentos.

O Governo não as estigmatiza. Até, bem ao contrário, busca
compreendê-las. Mmal, já é ingrato demais o papel que cumprem
de tentar deter a história.

Democracia é isso mesmo. Liberdade de expressão.
Governo sério também é assim. Governo governando.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, conforme ampla divulgação dos meios de comunicação,
prepara-se o Governo para alterar substancialmente os conceitos
fundamentais que regem a relação do servidor com o Estado, me
diante restrição do instituto da estabilidade a certas categorias de
servidores e alteração do princípio do concurso público.

Dentro da linha de raciocínio que deve orientar a análise da
questão, é fundamental que se tenha na devida conta a caracteriza
ção do servidor como agente do Estado - e não do Governo, como
errônea e continuamente se pretende. Esse conceito de relação ser
vidorlEstado é de extrema relevância para se compreender a ques
tão em suas dimensões próprias. A relação regulamentar - e,
portanto, não contratual- aí existente atuoriza o Estado a alterar as
regras da relação unilateralmente, a qualquer tempo. Isso não pode
ser compreendido, entretanto, como capacidade de estabelecer
qualquer mudança a qualquer título, sob pena de violência contra
os bons princípios da moralidade, da legalidade e do interesse pú
blico que devem orientar as ações dos administradores públicos.
Mais, portanto, que ao ponto de vista particular de um eventual ad
ministrador ou de algumas pessoas, mudanças dessa ordem devem
corresponder às reais necessidades da Administração Pública,
atendidas as exigências do serviço público e da sociedade, em Ílm
ção das atribuições da responsabilidade do Estado.

Dentro dessa sua característica básica, a estabilidade deve,
antes de ser vista como mera prerrogativa dos servidores públicos,
ser compreendida em sua verdadeira dimensão de instnImento da
eficiência da administração, por esta adotada para, a um só tempo,
assegurar a continuidade dos serviços nos momentos de desconti
nuidade política determinados pela alternância no poder, própria
do regime democrático, e, por outro lado, permitir que o servidor
público atue com a independência técnica necessária à melhor ins
trução das decisões político-administrativas das autoridades políti
cas legalmente constituídas.

A estabilidade refere-se, portanto, à própria Administração
Pública, porque relacionada estreitamente à necessidade de manu
tenção da continuidade da prestação dos serviços públicos em
qualquer tempo, mesmo quando da substituição das autoridades
maiores da Administração Pública. A estabilidade refere-se, igual
mente, à qualidade dos serviços públicos, enquanto permite o de
senvolvimento das atividades dos servidores com a independência
técnica necessária. Aqui se põe, portanto, a questão objetiva a ser
respondida por aqueles que se aventuram no incerto terreno da re
formulação da estabilidade: como se coadunar a extinção da esta-
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bilidade - ou sua redução a algumas categorias - com a necessida
de de manutenção da estabilidade das instituições públicas? Quais
seriam as implicações, por exemplo, da alteração da estabilidade
no Poder Judiciário, no Poder Legislativo ou mesmo no Poder
Executivo? Como seria possível admitir-se que os servidores pú
blicos fossem retirados da situação de proteção legal que a estabi
lidade oferece para passarem a ser submetidos estritamente aos
interesses, maiores ou menores, dos governantes ou mesmo de seu
chefe imediato? Que contribuição significativa traria a medida,
desse ponto de vista objetivo?

Tais questões deveriam ser extensivamente respondidas por
aqueles que propõem as mudanças e por todos nós, responsáveis
por sua adequada apreciação.

O bom conselho estabelece que aqueles que não aprendem
com os fatos passados acabam por revivê-Ios. A redefmição da es
tabilidade como aplicável a apenas uma parcela dos servidores, é
relevante registrar, não é senão mera repetição do que se praticou
durante cerca de quinze anos na Administração Federal, com os
efeitos evidentemente negativos que a história recente registra. A
partir da edição da Lei nO 6.185, de 1974, com a adoção da simul
taneidade de regimes estatutário e celetista, pretendia-se obter ga
nhos de produtividade na administração, em decorrência da
instabilidade do regime celetista. Em outros termos, supunha-se
que o fantasma da ameaça de demissão motivada ou imotivada
constituísse fator de aprimoramento da prestação dos serviços.

A prática demonstrou absoluto erro de perspectiva. Além de
não ser alcançado o objetivo esperado, a medida resultou em ver
dadeiro desastre para a Administração, na medida em que a facili
dade de admissão de pessoal pelo regime eletista, então tão
subordinada constitucionalmente a concurso público, fez com que
toda admissão passasse a se dar por este regime, relegando-se o re
gime estatutário a plano terciário. Com o decorrer do tempo, até
mesmo as atividades peculiares do regime estatutário passaram a
ser realizadas por servidores celetistas. Os quadros estatutários fo
ram reduzidos e envelhecidos. A Constituição de 1988 encerrou
com a duplicidade de regimes, quando a prodigalidade dos
Constituitnes presenteou os servidores celetistas com a conces
são da estabilidade, nos termos do art. 19 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias. Toda a experiência resultou,
assim, em nenhum efeito positivo esperado, na geração dos
efeitos negativos indesejados e, fmalmente, no restabelecimen
to do regime jurídico único, com a edição da Lei n° 8.112, de
1990.

Dentre as limitadas e insubsistentes razões que se apresen
tam para a revisão da estabilidade, há uma que merece considera
ções especiais. Trata-se de tentar explicar a eliminação ou a
restrição da estabilidade como fator necessário para a demissão de
pessoal ou o enxugamento dos quadros. A idéia oferece inúmeras
falhas graves. Em primeiro lugar, estabilidade não se confunde
com indemissibilidade. Corresponde tão somente à vedação de de
missão imotivada, como preceitua, aliás, o art. 7°, inciso I, da
Constituição, para o trabalhador em geral. Verifique-se que a Lei
nO 8.112, de 1990, que cuida do regime juridico dos servidores,
prevê inúmeras hipóteses de demissão do servidor. Em segundo
lugar, os eventuais excedentes nos quadros de pessoal devem ser
debitados às autoridades que permitiram admissões em excesso,
cabendo proceder-se à devida apuração dos fatos para eventual ca
racterização de responsabilidades funcionais. É pelo menos desca
bido que não se proceda assim e se pretenda apenas a demissão
dos servidores que atenderam a todos os requisitos legais, median
te concurso público, para ingresso. Se, por outro lado, o excedente
se deve a admissões ilegais, caracterizam-se como atos nulos de
direito, cabendo à autoridade a adoção das medidas administrati-

vas necessárias à supressão da ilegalidade.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os argumentos aqui
apresentados, embora em resumido esboço, são bastantes para de
monstrar que a matéria não pode e não deve ser vista com a super
ficialidade que se pretende. A história tem demonstrado que
autoridades transitórias na Administração Pública têm, como pou
co ou nenhum conhecimento de causa, produzido danos de difícil
recuperação, senão irrecuperáveis, na máquina pública federal. Já

. é tempo de se empregar, na análise das questões administrativas, o
mínimo de bom senso e de conhecimento de causa, para assegurar
que as medidas propostas se compatibilizem efetivamente com os
ditames maiores da administração e do interesse público.

O desafio que se coloca diante do Congresso Nacional é o
de buscar alternativas que contribuam para o aprimoramento legal,
segundo as necessidades permanentes da Administração Pública e,
afmal, do Estado. Não se trata - e não se pode tratar - apenas de
atendimento imediatista, segundo a percepção subjetiva da autori
dade momentaneamente responsável pela matéria. Esse é o enfo
que indispensável segundo o qual propomos seja analisada a
questão da estabilidade.

Era o que tinha a dizer.

o SR. FRANCISCO SILVA (pP - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o sangue
de inocentes continua correndo pelas ruas e becos do Rio de Janei
ro, numa onda que tem a violência desmedida como epicentro.

A criminalidade, organizada ou não, ainda domina uma ci
dade outrora maravilhosa, que precisa reencontrar sua vocação pa
cifista e ordeira.

De fato, Sr. Presidente, a violência não floresce apenas na
carência fmanceira de alguns menos afortunados. Ela é motivada,
principalmente, pela degradação social, pela busca insana de valo
res materiais.

O espírito cristão, aquele que prega a convivência pacífica
entre os seres humanos, está cada vez mais esquecido.

Nos dias de hoje, a vida humana tem seu valor comparado a
um par de tênis, pelo qual ela é trocada na saída de uma escola,
num assalto cometido por uma criança contra outra.

É difícil crer, Sr. Presidente, que o ato de matar um ser
humano para tomar-lhe o calçado tenha algo a ver com a fome.
Trata-se, evidentemente, de um ato que demonstra toda a per
versidade de uma civilização corroída e apodrecida por sua
própria ambição.

Infelizmente, tal situação, que seria inconcebível em outros
tempos, é tão corriqueira que deixou de freqüentar as primeiras
páginas dos noticiários. A própria sociedade, Sr. Presidente, pare
ce acostumada com essa sombria prática.

Tanta violência, tanto crime, tanta morte, não podem mais
ser toleradas. É preciso iniciar ações claras, específicas, capazes de
trazer alguma diminuição na violência urbana, que tanta dor tem
trazido às famílias brasileiras.

E isso não é apenas uma missão do Estado. A sociedade,
em todas as suas múltiplas matizes, deve dizer um basta à violên
cia. É preciso desarmar o Brasil e, ao mesmo tempo, dotar a Justi
ça de mecanismos que inibam o crime, acabando com a
impunidade.

Somente assim estaremos iniciando a caminhada rumo à
convivência pacífica e ordeira que tanto queremos. E a estrada da
paz, precisa ser pavimentada com urgência. Caso contrário, as
conseqüências serão desastrosas para a Nação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa-
dos.

O SR. PEDRO WILSON (pT - 00. Pronuncia o seguinte
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discurso.) - Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados, a Organização
Mundial de Saúde consagrou o dia 7 de abril como o Dia Mundial
da Saúde. E é em tomo do significado desta data que d~vemos re
fletir com maior profundidade a respeito da situação de saúde no
nosso Brasil.

É preciso analisar com honestidade em que extensão a con
juntura brasileira atual elege como prioridade a promoção da saú
de de seus cidadãos ou, de modo inverso, cria em seu seio
condições históricas para que entre eles se instalem os mais obscu
ros e devastadores flagelos. Qual a verdadeira proposta do Brasil?

Nosso Brasil continental reveste-se de desigualdades fla
grantes, refletidas por indicadores vários, infrutiferamente debati
dos e analisados, que demonstram a necessidade premente de se
promover uma ampla reforma social em busca da igualdade de
chances para todos os brasileiros.

Em verdade, é impossível dissociar-se o grau de desenvol
vimento social de um povo de seu estado sanitário. Lógico, cida
dania pressupõe educação básica, conhecimento de direitos de
assunção dos deveres de cada indivíduo em prol da harmonia da
coletividade. Chances iguais.

Essencial é que a necessidade absoluta de superar a pobreza
ocupe sempre o primeiro plano das preocupações nacionais. A
prioridade eterna, cativa, deve ser a promoção de políticas conver
gentes para obter eqüidade e justiça social.

De acordo com o IBGE, em 1990 o Brasil tinha 42 milhões
de pobres (um terço da população total) e 16 milhões de indigen
tes, concentrados principalmente em áreas rurais e periferias das
cidades. Defme-se pobre como aquele que tem renda mensal infe
rior a sessenta dólares. Indigente é aquele que não consegue suprir
sequer suas necessidades alimentares básicas. Qual pode ser a es
perança para um povo com esta composição?

Diversos estudos mostraram reiteradas vezes o estreito rela
cionamento entre mortalidade infantil e salário. A mesma ilação se
faz em relação à mortalidade infantil e o desenvolvimento regio
nal. Vejamos: em 1990, na Região Sul a taxa de mortalidade in
fantil era de aproximadamente 27 por mil nascidos vivos. E no
Nordeste? Oitenta e oito por mil! Quase o triplo! Comenta-se à
exaustão a perversidade do eterno círculo vicioso da pobreza e da
doença. Evidente: o poder aquisitivo condiciona a qualidade e pe
riodicidade da dieta, da moradia, do acesso aos serviços de saúde,
à água tratada, aos medicamentos necessários e reflete o nível de
educação e a inserção no mercado de trabalho.

Não surpreende a constatação a que se chega - o nível de
instrução do chefe da família é a característica mais fortemente as
sociada à pobreza. Qual a saída para nós, já que o IBGE assinalou
que, em 1990, quase 20% da população era composta por analfa
betos?

Análises do Dieese, a partir de dados do IBGE, demonstram
a clara associação existente entre renda familiar per capita e des
nutrição infantil.

Mais desigualdades regionais refletem-se na estimativa de
esperança de vida ao nascer. Quem nasce no Sul parece já ter ga
rantidos de antemão quatro anos de vida a mais que os nordesti
nos.

O relatório nacional apresentado este ano pelo Governo bra
sileiro na Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, em Co
penhague, aponta um dado ainda mais grave. Diz o relatório: "em
relação à esperança de vida, mais grave que as disparidades regio
nais é a disparidade por renda. Cálculos realizados a partir de da
dos de 1984 demonstram que, para o grupo que ganhava até um
salário mínimo, a esperança de vida ao nascer era de 57,5 anos,
enquanto para o grupo dos que ganhavam mais de 5 salários míni
mos elevava-se a 73,4 anos. Associando-se rendimento mensal e

distribuição regional, observa-se, a partir desses mesmos dados
que, confrontando-se a média obtida para o grupo mais pobre da
região Nordeste (51,S anos) com a do grupo mais rico da região
Sudeste (75 anos) o diferencial de esperança de vida equivaleria a
23,5 anos". Impressionante, Srs. Deputados.

Mas isso não tem como se passar de forma diversa. Nossa
distribuição de renda é uma das mais perversas do mundo. Os 10%
mais ricos concentram quase metade da renda total. Um por cento
mais rico da camada mais rica detém 14% de toda a renda do País!
Deprimente mesmo é pensar que os 20% mais pobres ficam com a
ínfima percentagem de 2,6%.

Difícil? Complicado? Esta, Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, é uma condição insustentável! Este País desigual envergonha,
entristece e revolta.

Porém, a revolta gera ação. E ação bonita, solidária, popu
lar. União em prol dos desassistidos. E é para estes movimentos
pioneiros de ação comunitária em prol dos despossuídos que pre
tendemos chamar a atenção.

Um movímento revolucionário rapidamente resgatou espe
rança de despertar a centelha de solidariedade entre os brasileiros.
A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida logrou,
com uma rapidez impressionante, constituir comitês e espalhá-los
pelo Brasil, contando com a participação de 3 milhões de voluntá
rios em ações diretas de distribuição de alimentos. Quase 30 mi
lhões de pessoas contribuíram para a campanha. Este movimento,
liderado pelo carisma do incansável e comovente Betinho, conse
guiu o feito arrebatador de despertar as consciências brasileiras
para a participação solidária no combate à pungente miséria do
País.

A Campanha tem dois objetivos principais: conscientizar os
brasileiros da gravidade da fome que assola o País, e prestar socor
ro emergencial - distribuir comida aos famintos, através de uma
ação organizada da sociedade civil. Porém, a parceria com o Go
verno é encorajada. A ação é desenvolvida a partir de uma lógica
inversa, mas eficaz. Atua-se, primeiro, sobre o fato concreto e pal
pável - aliviar a urgência da fome imediata para, paulatinamente,
ter condições de implantar políticas para mudar a lógica do desen
volvimento, lançando as bases para a justiça social plena e deseja
da. Isto ocorre na medida em que os que se beneficiam do
Programa são conscientizados de sua condição de cidadania e da
exclusão a que estão sujeitos. Eles podem, assim, tomar posição e
aderir à luta em defesa de seus direitos.

O Mapa da Fome, divulgado pelo IPEA em 1993, mostrou
que o problema alimentar tem sua essência na disparidade entre os
altos preços dos produtos e o baixo poder aquisitivo da população.
Passa ainda pela enorme distância que separa os centros produto
res, no Sul, do Norte e Nordeste, os campeões em número de fa
mintos do País. Triste é que, teoricametne, a quantidade de
alimento que se colhe no Brasil seria suficiente para todos. Mas
como protestar contra o aterrador desperdício de 20% da produção
em perdas na armazenagem e no transporte, que é a regra em nos
so processo produtivo? E o quê sabemos a respeito do que ocorre
verdadeiramente nos casos de apodrecimento de grãos estocados?
Qual será o vulto real desta perda? Muito maior do que podemos
sonhar, eu aposto.

A Pastoral da Criança, criada há pouco mais de dez anos,
surgiu da inquietação da comunidade católica, com apoio da
CNBB. Seu eixo de ação propõe treinar líderes comunitários para
acompanhar crianças, gestantes, suas famílias e as comunidades.

No último trimestre de 1994, estas atividades desenvol
viam-se em todos os Estados brasileiros, atingindo mais de 2 mil e
100 Municípios. Um número expressivo, já que, de acordo com o
IBGE, em 1993, era de 4.974 o número de Municípios existentes
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no Brasil. Isto, então, corresponde a uma cobertura de cerca de
4ü%deles.

No momento existe :uma legião de quase 70 mil líderes co
munitários atuantes, que acompanham perto de 1 milhão e 558 mil
famílias e quase 2 milhões e 200 mil crianças menores de seis
anos.

Após dez anos de trabalho, "a Pastoral da Criança constitui
uma das maiores e mais ativas organizações não-govemamentais
do Brasil e possivelmente do mundo", na opinião do representante
da UNICEF no Brasil.

O trabalho na Pastoral da Criança é iniciado pela seleção de
voluntários da comunidade para atuar na área próxima ao seu local
de residência, assumindo o compromisso de zelar por dez a vinte
famílias vizinhas. A estratégia é atingir prioritariamente as mães.
Estes líderes comunitários ocupam-se da educação essencial,
apoio e assistência às gestantes e incentivo ao aleitamento mater
no. O acompanhamento pré-natal a imunização contra o tétano são
estimulados, e os casos identificados como de alto risco são enca
minhados com presteza para a rede básica de saúde.

Promove-se ainda a orientação quanto ao uso de alternati
vas alimentares, noções de saúde, emprego do soro caseiro. con
trole das doenças diarréicas e cuidados com infecções respiratórias
agudas, dando ênfase à importância de acompanhar o crescimento
e desenvolvimento das crianças e de cumprir o calendário de vaci
nação. A alfabetização e o treinamento de adultos são executados
concomitantemente, para proporcionar oportunidade de expandir
as fontes de renda.

O líder faz visitas mensais às famílias sob sua responsabili
dade, pesa as crianças e acompanha a evolução da gravidez. Des
tas visitas são elaborados relatórios com indicadores de cada
gestante ou crianças acompanhadas. Estes dados são enviados para
a Coordenação Nacional para análise e consolidação e retomo das
informações para toda a rede,

Vale falar com maior profundidade a respeito da proposta
das alternativas alimentares, que mencionamos há pouco. Esta é
uma forma fascinante de enriquecimento da dieta: simples, adapta
da ao padrão brasileiro e às realidades regionais. Muito estudo e
muita observação levaram à descoberta deste método, que incte
menta substancialmente o teor de proteínas, minerais e vitaminas
na alimentação, por meio do acréscimo de ingredientes despreza
dos pela culinária habitual, como farelos de trigo e arroz, casca de
ovo moída, folhas de mandioca e outros vegetais. No entanto, seu
valor nutritivo é imenso, e seu custo bastante reduzido. Ensinando
como incorporar de fonna saborosa estes elementos, esta proposta
tem possibilitado a recuperação de desnutridos. A melhora nutri
cional que se obtém é espantosa! Esta iniciativa reveste-se de valor
inegável, em especial por divergir flagrantemente da tradicional
distribuição assistencialista de fonnulados e pós para misturas. de
maior custo e valor nutritivo inferior. O País deve, sim, conhecer a
filosofia da alimentação alternativa, dar-lhe o valor merecido e
adotá-la nacionalmente.

Um esforço conjunto do Estado com a sociedade foi im
plantado com sucesso no Ceará. Em 1987, diante da emergência
de uma seca inclemente, o Governo abriu frente de trabalho para
mulheres, que foram treinadas como agentes comunitários de saú
de em dezoito Municípios do sertão. Terminada a crise, cerca de
duas mil destas agentes foram mantidas em serviço, com a tarefa
de acompanhar sistematicamente em tomo de cem famílias cada
uma. O programa foi reestruturada, as formas de seleção e treina
mento foram aperfeiçoadas, estabeleceram-se rotinas para supervi
são, acompanhamento e avaliação de desempenho. Em quatro
anos de atividade, a mortalidade infantil já havia caído mais de
30%; o número de crianças vacinadas, aumentando até 40% e o

grau de desnutrição diminuído emum terço.
Esta iniciativa foi mencionada pela Unicef como modelo

para o mundo e teve grande destaque no documento que descreve
a Situação Mundial da Infância, de 1992. Deste tex~, quero desta
car a seguinte passagem: "o Ceará não apresenta nenhuma vanta
gem especial. Quase dois terços de sua população vivem abaixo da
linha de pobreza. Mas apresenta uma forte vantagem essencial
para melhorar a vida das crianças: seus líderes estão política e pes
soalmente envolvidos nessa tarefa. Nos países onde existe esse
compromisso, há, atualmente, meios para revolucionar o setor de
sáÚde infantil a custos viáveis".

Esta estratégia foi tão bem-sucedida que o Ministério da
Saúde procurou estendê-las para outras áreas, o que constitui o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Este programa, em
1994, contava, nos Estados do Norte e Nordeste, com cerca de 30
mil agentes que recebem pelo menos um salário mínimo por mês
para promover a interiorização da assistência à saúde e prestar cui
dados básicos às famílias sob sua responsabilidade.

Em 1995, o Dia Mundial da Saúde tem como tema global
para o ano "Objetivo 2000 - um mundo sem poliomielite". Mias
um exemplo do que pode ser obtido com a participação solidária
da comunidade. Esta meta está sendo conquistada através de um
esforço gigantesco, que congrega sob uma mesma bandeira os go
vernos de numerosos países e uma infinidade de organizações,
como a Unicef, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvi
mento Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento,
Associação Canadense de Saúde Pública, Organização Pan-Ame
ricana da Saúde.

Mas, especialmente, a erradicação da poliomielite no mun
do demonstra, sem sombra de dúvida, o valor e a força arrebatado
ra que assume um movimento para o qual a sociedade decide
concorrer. O Programa PolioPlus, criado pelo Rotaty Clube Inter
nacional, tomou-se um parceiro de valor inquestionável neste pro
cesso, louvado em documentos oficiais da Organização Mundial
de Saúde como exemplo da importância do trabalho voluntário em
campanhas de saúde pública.

Por volta de 1980, o Rotary começou a apoiar a vacinação
contra a poliomielite nas Filipinas e, em 1981, na Bolívia e no
Haiti, Quatro anos depois, assumiu o compromisso de ajudar a eli
minar a pólio do mundo e lançou, com a presença do Dr. Albert
Sabin, o Programa PolioPlus, com orçamento inicial de quase 2
milhões de dólares. A intenção inicial era promover vacinação em
dezenove países, nove da América Latina. Este esforço foi-se am
pliando de tal modo que a verba arrecadada chegou recentemente
a 240 milhões de dólares e as atividades são desenvolvidas em
quase trinta países. O Brasil participa significativamente desta
ação.

De acordo com documento da OMS, "nos últimos dez
anos, os rotarianos latino-americanos imprimiram pelo menos I
milhão de cartazes, panfletos, bandeiras para as ruas, calendá
rios, adesivos, bonés e até mesmo sacolas promovendo a imuni
zação. Proveram também suprimentos básicos tais como gelo,
recipientes térmicos, caixas de refrigeração e almoços para tra
balhadores de saúde. E também contribuíram para os progra
mas nacionais com uma boa quantidade de habilidades em
administração e negociação". Neste ciclo de ajuda, foi criado
até o intercâmbio de voluntários entre países, para preparar
apoio e treinamento.

A importância de se ter um grupo não-governamental parti
cipando das campanhas de vacinação fica patente quando se ob
serva seu desempenho em áreas fronteiriças e de conflito, como
ocorreu na Nicarágua e no Peru.

Em EI Salvador, em 1985, conseguiu-se até estabelecer um
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acordo de cessar-fogo nos três dias definidos para a campanha.
Isto, durante sete anos, tempo que levou a erradicação da doença.
Incrível! Este esforço contou com a participação não sq do gover
no e do E..'{érci.to, mas também da Frente Farabundo Marti, das
igrejas, e de outras organízaçces.

Segundo a Organizi2ção Mundial de Saúde, "pela primeira
vez na história da saúde pública, existe um grupo de colaboradores
do setor privado, educado e motivado, trabalhando de forma eficaz
com a comunidade de saúde internacional. Isto é um bom pressá
gio para todas as crianças do mundo".

No Brasil, Clíou-se por volta de 1979 o MOPS - Movimen
to Popular de Saúde. Est~- é uma f01llla de articulação de grupos
com o objetivo comum de lutar pela refo1llla sanitária, defendendo
a saúde pública e a in'plantação do Sistema Único de Saúde. Ao
contrário da ürvl3, que propõe comemorações, o MOPS lisa o dia
7 de abril como Dia l'hcional de Luta pela Saúde. Em 1995, a
Campanha será centrada mhtc o tema "Direito de Viver Bem 
participação e controle social ", Este esforço será dirigido para es
clarecer, mohilí.zar e organizm: a população para exercer o direito
de controle sobre as p0!ítiC!l'l públicas sociais.

A Constitui(;ãO de 1998 consolidou para o setor saúde a
conquista de um sistemll mais justo. possibilitando o acesso de to
dos os cidadãos aos serviços. IA. Lei Orgânica de Saúde avança e
aprofunda os conceitos d!l. Carü;. Iv1agna, porém a questão da parti
cipação popular somente mais tarde é que foi consubstanciada em
diploma legal. A valOlÍ:laçfío do processo de acompanhamento,
decisão e fiscalização das fioli licas de saúde por parte de usuários
e prestadores é essencial para o sucesso e transparência do siste
ma. O fortalecimento dos Conselhos de Saúde em todos os níveis
de governo é basilar para consolidar o pleno exercício de cidada
nia. Este é o tema eleito pelo MOPS para discussão no ano de
1995. Para tomar parte nesta reflexão estão convocadas as pessoas
da sociedade como um todo e não somente aqueles que tradicio
nalmente rrúlitllil na áIea ,:1'1 saúde.

Pois bem, o problema não é só aqui. A Conferência Mun
dial de Direitos Humanm, realizada em 1993, denuncia que, dos
5,3 bilhões de habitantes do planeta. mais de 1 bilhão de pessoas
vivem na pobreza absoluta e mais outro bilhão está praticamente
somando-se a este. A fome mata no mundo 40 mil crianças por
dia!

Por tudo isso. pergunto: até quando a complexidade abissal
deste quadro, que é de toda raça humana, e não exclusivo do Bra
sil, vai deixar de imp'~dir que cada um de nós se subleve, apesar da
imensidade de barreiras a enfrentar e de obstáculos a vencer?
Quando é que teremos ânimo de pensar em fazer uma parcela IUÍ
nima de esforço para aliviar o sofrimento de tantos necessitados
próximos a todos?

Quando é que se dará o despertamento final, o alumbra
mento que conduz à solidariedade, à admissão da cidadania e
ao respeito à essência humana daqueles indivíduos tão distan
tes, espectros fugazes que nos abordam e aguilhoam rapida
mente a nossa consciência, mas são esquecidos tão logo o sinal
abre e partimos em nossos veículos? Quando será que desperta
remos para o fato de que a multidão que pede dinheiro nas ruas
em troca de serviç'os desnecessários de tomar conta de carros
ou limpar vidros é um ret1ex.o da iniqüidade social tão natural
mente aceita por nós'?

Estas breves refleJioos trouxeram alguns exemplos da tre
menda importância da mobilização da sociedade na cura de suas
próprias chagas. É preciso que a soci~d.~de também compre a bri
ga. Não é possível continuar a acreditar que a responsabilidade e o
dever de sani'X os males da nossa estmtura social distorcida cai
bam exclusivamente am governos. A desigualdade é fruto da tra-

dição cultivada e comodamente aceita por todos nós que nos con
sideramos íntegros, justos e fraternos.

O ideal de bem-estar, da dignidade de condição de vida tra
duz-se por saúde, educação, trabalho, moradia, lazer e alim",nto,
que concorrem para constituir uma população próspera, pacíi1ca e
progressista e construir a felicidade de uma nação com o concurso
de todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CÂNDIDO MATTOS (PMDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, um trá
gico acidente rodoferroviário ocorrido no dia 4 de abril ceifou a
vida de oito pessoas e deixou oito feridos, a maioria em estado
grave.

Esse desastre aconteceu numa passagem de nível da
localidade de Vila Norma, Município de São João de Meriti,
Estado do Rio de Janeiro. O trem era um cargueiro e o ôni
bus, que não estava superlotado, transportava vinte passagei
ros. E impossível deixar de pensar que o drama teria sido
muito mais grave, caso houvesse um número maior de pes
soas no coletivo.

Esse doloroso episódio, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputa
dos, realça o problema das passagens de nível, principalmente
quando francamente abertas e não sinalizadas; tal é o caso presen~

te. Essa situação obriga um guarda-sinaleiro a se .pôr nomeio da
passagem, agitando uma bandeira vermelha. Na tragédia de Meriti
o guarda ferroviário foi arrastado por 150 metros e teve o seu cor
po cortado pelo meio.

Numa posição de tristeza profunda como essa, marcada
pela dor e pelas lágrimas, temos de ser solidários com as famílias
das vítimas, lamentando a ocorrência.

É de se lastimar que certas medidas sejam tomadas somente
diante de desa~.tres de grandes proporções. Sabemos de populaçõ
es revoltadas, que fecham estradas construindo barricadas, ali
nhando fogueiras ou cavando valas para impedir o trânsito, em
protestos por acidentes fatais.

Nossa pronúncia neste momneto não é fazendo cmo com os
revoltados; é um apelo, a quem de direito, para que seja constmído
um viaduto naquele local. Não há compreensão possível quanto à
permanência de uma passagem de nível em que veículos de toda
espécie, inclusive os coletivos que transportam, às vezes, mais de
quarenta passageiros, fiquem sujeitos ao arrastão de uma locomo
tiva.

O ônibuos ia da Tijuca para Nilópolis. Estes fatos demons
traram que, nas passagens de nível, está comprometida a seguran
ça de centenas ou de milhares de pessoas que transitam por lá
todos os dias.

É de grande importância a construção de viadutos. O plural,
neste caso, quer apenas dizer que não vamos aguardar a ocorrência
de outra tragédia para que se construa um outro viaduto. Não po
demos engrossar o número dos que esperam que aconteçam des
graças, a frm de exigir providências ou soluções.

À nossa consternação, ao nosso sentimento de solidarieda
de, juntamos a nossa confiança nas autoridades competentes. Te
mos a certeza de que serão retiradas as contingênicas, para que
não se sucedam os acidentes como aquele.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HILÁRIO COIMBRA (B1ocoIPTB - PA. Promm

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
estamos vivendo um Brasil de mudanças.

Por isso, é o momento de retomarmos a questão da transfe
rência da administração da Eletronorte para a cidade de Belém, no
Estado do Pará.
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A área de atuação da Eletronorte estende-se por toda·a
Amazônia Legal, onde o Estado do Pará detém a maior usina hi~

drelétrica brasileira e o maior potencial hidrelétrico invetariado do
País, considerando-se as bacias dos Rios Tocantins, Xingu, Tapa
jós e Trombetas, com mais de 25.000 MW, além de outras bacias a
serem dimensionadas.

Esta realidade coloca o Estado do Pará como o detentor de
uma das mais importantes reservas hídricas do País destinada à
implantação de pequenos, médios e grandes sistemas geradores de
energia elétrica, segundo um planejamento adequado para atender
às necessidades dos Municípios, do Esatdo, da Amazônia e quiçá
do País.

Sabe-se, hoje, que o principal mercado da Eletronorte en
contra-se no Estado do Pará, destacando-se como grandes consu
midores: Celpa, Albras, Alunorte, Carajás, Camargo Corrêa
Metais, etc., sem levar em consideração outros projetos em vias de
implantação na Amazônia, que necessitam de grande quantidade
de energia.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o posicionamento da
comunidade tecnológica do Estado do Pará está expresso no mani
festo publicado no Correio Braziliense, do dia 7 de maio de
1991, cuja cópia estou anexando para fazer parte deste pronuncia
mento. Nesse manifesto, a Comunidade Tecnológica, Paraense ex
ternou a vontade e a determinação de transferir, como
procedimento coerente e racional, a administração da Eletronorte
para Belém, Capital do Estado do Pará.

Essa medida possibilitará maior flexibilidade, agilidade e
eficiência administrativa da empresa, permitindo maior transpa
rência nas discussões das questões pertinentes ao desenvolvimento
da Amazônia, tendo por base o aproveitametno dos recursos hidre
létricos disponíveis na região.

No início deste novo Governo do Presidente Femadndo
Henrique Cardoso, onde os prenúncios de uma nova ordem econô
mica, social e política começam a se delinear, nos anima a alimen
tar o sonho da real participação da Amazônia nas questões
nacionais com a concretização do pleito de transferência da sede
da Eletronorte para a Capital do Estado do Pará.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, todas as forças vivas
da sociedade organizada do Estado do Pará e da Amazônia, repre
sentadas pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, CREAS, e demais Conselhos de Profissionais Libe
rais, Sindicatos, Associações e Federações Patroniais e de Empre
gados da indústria, do comércio e serviços estão erguidas na
retomada da campanha em favor da transferência da sede das Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil,~ETRONOR1E,de Brasília
DF para a cidade de Belém, no Estad<> do Pará, visando dar cons
ciência, legitimidade e coerência nas defmições das prioridades
dos aproveitamentos hidrelétricos em prol do desenvolvimento da
região amazônica.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero registrar neste
momento que a região amazônica, ocupando cerca de 60% do ter
ritório nacional, foi esquecida juntamente com suas lideranças téc
nicas e políticas pelo atual Governo Federal na composição de seu
Ministério, mas nesta Casa e no Senado Federal está bem repre
sentadada e onde se espera fazer algumas correções, como é o
caso da Eletronorte.

É com base neste registro e reconhecimento que peço a
esta Mesa instruir a ELETROBRAS, O Ministério das Minas e
Energia e a Presidência da República para que' detenninem a
transferência da sede da ELETRONOR1E para a Capital do Es
tado do Pará.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Correio Braziliense - 7-3-93

ELElRONORTE
O seu lugar é no Norte

MANIFESTO
A sociedade do Pará, representada pelas entidades abaixo

assinadas, vem por meio deste, tomar público a sua insatisfação
pela pennanência absurda da sede da Eletronorte na capital da Re
pública, considerando que a sua razão de ser e a sua atividade fun
está na região Norte. Esperando que o Governo da República, em
respeito ao lema ordem e progresso contida no pavilhão nacional,
dentro do processo de mudanças profundas em que passa o País,
determine que a Ofdem Administrativa no setor elétrico seja esta
belecida, fazendo com que a Eletronorte no seu todo, seja instala
da na cidade de BelétJ;l, capital do Estado do Pará, que é detentor
do maior potencial hidro-elétrico da Amazônia.

Em defesa do boIÍ1 senso e da razão, nos aliamos a todos aque
les que têm defendido esta tese, empunhando a bandeira da ordem.

Presidente Collor: Dê a Cézar o que é de Cezar e ao Norte o
que é do Norte.

Belém(pA), 6 de março de 1991
Conselho Regional de Eng.·, Arquitetura,
Agronomia-CREA-PA-AP.
Centrais Elétricas do Pará S/A.
Clube de Engenharia
Sindicato dos Engenh:eiros do Estado do Pará - SENGFJPA
Centro Tecnológico - UFPA
Associação dos Empregados da Eletronorte - Asseel- Nú

cleo/Belém
Associação dos Empregados da Eletronorte - Asseel- Nú

cleo Vila do Conde
Associação dos Empregados da Eletronorte - Asseel- Nú-

cleo Marabá.
Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado do Pará - Sinduscon.
Associação Brasileira dos Engenheiros
Mecânicos - ABMEC/PA
Associação dos Engenheiros Agrônomos - AEAPA.
Sindicato dos Arquitetos no Estado do Pará.
Instituto de Arquitetos do BrasillPA.
Associação Brasileira de Engenheiros
Eletricistas do Pará.
Sind. da Ind. da Constr. Civil do Estado do Pará.
Federação das Indústrias do Estado do Pará.
Associação dos Geógrafos do Pará.
Instituto de Avaliação e Perícias de Engeharia do Estado do

Pará.
Sociedade de Preservação dos Recursos Naturais e Cultu-

rais da Amazônia.
Conferação Nacional das Profissões Liberais - Secção Pará.
Sindicado dos Médicos do EsL do Pará.
Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Pará.
Associação Brasileira de Relações Públicas - Secção do

Pará.
Sindicado da Indústria de Preparação de Óleos Vegetais e

Animais, Sabões, Velas, do Estado do Pará.
Sindicado da Indústria de Serraria,
Tanoarias. Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglome

radas e Chapas de Fibr~Madeiras,de Belém e Ananindeua.
Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobi

liário do Pará - ADEMIIPA.
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O SR. NEY LOPES (BlocdPFL - RN. Pronuncia o se- pagamento que pemritissem amortizar a dívida e continuar a editar
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, desejo re- o jornal diariamente. E são conhecidas as dificuldades e alto custo
gistrar nos Anais deste Parlamento a presença em Brasília de S. de edição de um jornal diário.
Ex' o Dr. Suleyman Demirel, DD. Presidente constitucíonal da O ex-Governador, por problemas de ordem pessoal e profis
Turquia. Em nosso País o Supremo Mandatário turco assina trata- sional, não se sentia mais em condições de tocar o jornal com o
dos de cooperação bilateral, sempre visando o incremento das re- entusiasmo e a energia necessários. Como jornalista e homem de
lações entre as duas nações. Acompanham o Presidente da imprensa experiente e de inegável competência, Chagas Freitas sa
Turquia, Ministros de Estado e reitores de universidades turcas. bia que O Dia exigia profundas modificações editoriais, adminis-

A Turquia é um país de tradições milenares. A hist6ria do trativas e industriais. E não se sentia mais com forças para
seu povo traduz parte considerável da nossa civilização. Por isso, fazê-Ias.
o relacionamento com o Brasil atende aos interesses nacionais dos Decidiu, então, vender o jornal, na certeza de que estaria,
dois povos, justamente agora em que aumentam as fronteiras co- assim, garantindo sua sobrevivência e, mais que isso, sua evolu
merciais e de intercâmbio na América Latina com o funcionamen- ção. Depois que o jornalista Ary Carvalho assumiu o controle, a
to regular do Mercosul. administração e a orientação editorial e comercial, O Dia se modi-

Como Vice-Presidente do Parlamento Latino Americano e ficou inteiramente. Um jornal que praticamente s6 tratava de aS
representante do Brasil naquela instituição, vejo a presença do suntos policiais e esportivos, passou a ser um importante 6rgão de
Presidente Suleyman Demirel em nosso continente como fato da imprensa regional, com amplo noticiário político, econômico e in
maior significação, abrindo perscpectivas de interação em vários ternacional.
níveis, que vão desde o cultural até o econômico. A pr0p6sito do Com as deficiências então existentes, jamais o Sr. Chagas
campo cultural, o Presidente turco traz em sua comitiva repre- Freitas conseguiria, apesar de sua inegável competência, promover
sentantes de universidades, o que demonstra seu desejo de integra- essas mudanças. Nas mãos de Ary Carvalho essa evolução se deu
ção também nessa área. com absoluta segurança e indiscutivel eficiência. Como se vê, o

Sabe-se que a Turquia implanta economia de mercado des- ex-Governador não leu um jornal de presente, ele fez, como sua
de a década de 80, com larga margem de êxito. E o Brasil na hora última e importante contribuição - com que O Dia sobrevivesse,
da estabilização do Plano Real necessita conhecer a trajetória de se transformasse e crescesse, valorizando a toda a imprensa nacio
países que, no passado, percorreram os caminhos da estabilização nal em geral e do Rio de Janeiro, em partícular. Na verdade, o Rio
monetária, que hoje percorremos. ganhou mais um jornal de peso.

Desejo pois, Sr. Presidente, proclamar a minha saudação ao Não se pode esquecer também que a nova direção do jornal,
Presidente Suleyman Demirel e a sua comitiva, pela sua passagem além das transformações editoriais e gráficas, construiu um dos
em Brasília, reafrrmando a admiração e respeito pelo bravo e he- maiores e mais modernos parques gráficos da America Latina,
r6ico povo turco. Esta é uma nação destinada a crescer e colocar- com altíssimo investimento, gerando centenas de empregos, im
se em posição de destaque no cenário mundial, pelo que o seu postos e divisas para o Rio e para o País. O novo parque industrial
Presidente merece o nosso aplauso e especial admiração. O Dia tem todos os demais modernos processos tecnol6gicos co-

Era o que tinha a dizer. nhecidos e está entre as gráficas de maior qualidade e capacidade
O SR. RUBEM MEDINA (BlocoIPFL - RJ. Pronuncia o de produção para quase todos os tipos de obras gráficas.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados o jornal Portanto, O Dia, como empresa e como jornal, transfor
O Dia, peri6dico de circulação no Rio de Janeiro, constitui-se hoje mou-se produndamente, desenvolveu-se, melhorou em todos os
patrimônio do povo fluminense e um referencial da imprensa bra- sentidos sob a direção do jornalista Ary Carvalho. Quer se faça
sileira. Ao longo dos últimos anos, o jornal cresceu, modernizou- justiça a isso, a Ary Carvalho e a Chagas Freitas, que souberam,
se e consolidou-se como instrumento da defesa da liberdade de na hora certa, negociar o jornal pelo preço certo, e assim pemritir
impreusa e da democracia. que O Dia continuasse a viver e, mais ainda, a progredir, em todas

É lamentável, portanto, a polêmica que surge em torno da as frentes, tornando-se hoje um jornal de grande importância niio
sua venda pelo ex-Governador Chagas Freitas ao jornalista Ary apenas para o Rio, como para todo o Brasil.
Carvalho. Não pretendo entrar no mérito do questionamento do O SR. WILSON CIGNACm (PMDB - RS. Pronuncia o
negócio pelos familiares do ex-Governador. Prefiro destacar o es- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a ques
pírito empreendedor e o tirocínio de Chagas Freitas que, com co- tão da reforma da Previdência é um tema da mais alta importância,
ragem e determinação, transformou em realidade o projeto do de grande responsabilidade, que mexe, de uma fonna ou outra,
jornal O Dia. com a maioria dos brasileiros. Ela é tão importante que não pode

Ao se empenhar pela consolidação desse projeto, Chagas ficar restrita a apenas uma proposta do Governo, que foi muito in
Freitas não tinha uma visão apenas pessoal ou empresarial. Tudo feliz ao apresentá-la, que está perdido nesta questão. Tenho a cer
isso fazia parte de um projeto maior de seu permanente compro- teza de que a proposta de reforma apresentada não é do Presidente
misso com o Rio e com o povo fluminense, a quem ele dedicou to- Fernando Henrique Cardoso, mas sim de um gmpo que o cerca,
dos os anos de sua vida. E o jornal O Dia traduzia - e traduz até que quer fazer a Nação brasileira engolir tão malfadado projeto.
hoje - esse compromisso. E o resultado não poderia ser outro. De saída o Governo so-

A0 vendê-lo para o outro gmpo, o ex-Governador não pro- freu a primeira derrota quando nesta Casa,na Comissão de Consti
curava se desfazer simplesmente do negócio ou de um bem, mas tuição e Justiça, iniciou-se o debate da proposta apresentada, e
sim preservar o projeto do jornal e assegurar a sua perpetuidade, também com a reação da sociedade. Tudo isso poderia ter sido
sempre a serviço do Rio, da liberdade e da democracía. Afmal, an- evitado se o Governo tivesse uma postura mais humilde e real
tes de um negócio uma indústria, O Dia era para ele sua grande mente debatesse esse tema com o Congresso, com a sociedade bra-
paixão. sileira.

O jornalista Ary Carvalho, quando comprou o jornal, o fez O Brasil precisa desta reforma previdenciária, mas não
pelo preço determinado pelo então proprietário. E o negócio só como está apresentada pelo Governo. Precisamos fazer a reforma
poderia ser viabilizado se houvesse - como houve - condições de que o povo quer, que necessita. Para isso é preciso um amplo de-



6076 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Abril de 1995

bate. E o primeiro passo é o Governo retirar este projeto, zerar
tudo, elaborar uma nova proposta. Antes, porém, abrir a "caixa
preta" da Previdência, colocando claramente para todo o País a
realidade dos números. Após isso apresentar nova proposta, realis
ta, definitiva, elaborada por um grupo especial de trabalho, de alto
nível, de especialistas no assunto.

Não é possível reformar uma área tão importante como a
previdência, sem um amplo debate. Da forma como o Governo
está procedendo, gerou-se um clima de intranqülidade e até de pâ
nico entre os trabalhadores. A perspectiva de mudanças profundas
no tempo de serviço para fins de aposentadoria, só para citar um
item, está fazendo com que milhares de pessoas adiantem seus pe
didos de aposentadoria, como grandes prejuízos ao País. Nas uni
versidades públicas, professores que ainda teriam muito para dar
em termos de conhecimento, apressam suas aposentadorias. No se
tor privado não é diferente. A intritnqüilidade é a tônica, principal
mente entre aqueles que em curto ou médio prazo têm condições
de se aposentar. Nosso trabalhador está desnorteado, perplexo com
esta proposta de reforma previdenciária apresentada. E entre seus
pontos que geram mais intranqüilidade está o fim da aposentadoria
por tempo de serviço, para os já integrantes do sistema.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como alterar uma re
gra no meio do jogo? Ao ingressar no mercado de trabalho, tanto o
trabalhador como o empregador deram sua primeira contribuição
para a previdência, isto representa a assinatura de um contrato
dentro das regras vigentes, que não podem ser alteradas. Como
agora romper unilateralmente este contrato? E os direitos adquiri
dos? Que se discuta essa questão para os futuros integrantes do
sistema previdenciário, tudo bem! Mas os direitos atuais devem
ser respeitados.

A questão que envolve as aposentadorias especbis também
deve ser amplamente debatida. Elas devem s~r extintas, a começar
pela nossa aposentadoria como Parlamentar. E preciso acabar logo
com a aposentadoria especial dos Parlamentares. Ela não é justa, é
injusticável perante os brasileiros.

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Governo
deve apresentar uma proposta que viabiliza a criação de um conse
lho gestor da Previdência Social, que seria nos moldes do Conse
lho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com
participação de trabalhadores, aposentados, empregados e Gover
no.

Por esses e por outros motivos, o Governo deve reconside
rar e retirar a sua proposta sobre a reforma da Previdência. Como
ela não é prioritária, temos, no meu entender, assuntos mais urgen
tes a debater na reforma constitucional. Nós temos que avançar
com as demais reformas, não podemos ficar restritos apenas ao
tema da Previdência. É esta a atitude que nós e a Nação brasileira
esperamos do Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/MG. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, venho
hoje alertar para uma verdadeira rasteira que está sendo dada nos
produtores rurais com a questão das terras improdutivas.

Terras improdutivas, tal tem sido o bode expiatório escolhi
do pelo INCRA para promover a desapropriação de terras particu
lares.

Curiosamente, é esse também o pretexto para invadir pro
priedades, habitualmente utilizado pelo Movimento dos Sem Ter
ra. É urgente, pois, deixar bem claro os termos do problema.

Diga-se de passagem que não está de acordo com a Moral
desapropriar, nem mesmo terras improdutivas, se não houver razõ
es muito graves para isso.

Mas esse é um aspecto que não abordarei aqui por falta de

tempo. Limito-me, portanto, a tratar da desapropriação das terras
produtivas.

Por ocasião da aprovação da atual Lei de Reforma Agrária
(Lei nO 8.629/93) - e já antes, em outubro de 1987, quando se de
batiam os dispositivos constitucionais a respeito - foi passada uma
monumental rasteira nos produtores rurais.

Foi-lhes dito que as terras produtivas não seriam desapro
priadas.

Ora, o que a grandíssima maioria dos proprietários enten
deu é que produtivas eram as terras que estavam produzindo bem,
de acordo com os critérios do bom senso.

E, como as terras pelas quais seu dono se interessa normal
mente produzem bem, ninguém se preocupou. Foi um alívio geral
na classe dos produtores rurais, seguido de distensão, como se o
fantasma de reforma agrária estivesse defmitivamente afastado.

É veroade que, em todas as ocasiões, a 1FP alertou para o
fato de que não havia motivo para euforia e sim para preocupação.

Mas a 1FP era a voz da realidade sem ilusões. Através da
mídia, muitas vozes, tidas até então como objetivas e informativas
pelos agricultores, pintavam um quadro de despreocupação; e o
otimismo prevaleceu.

E, por trás do otimismo, veio a rasteira. Esta consistiu em
"defmir" o que é terra produtiva, comum conceito totalmente dife
rente daquele que o bom senso e a prática quotidiana indicam.

Terra produtiva, na concepção agrorreformista incorporada
à lei, passou a ser aquela que atinge o GUT e o GEE, siglas arbi
trariamente defmidas, segundo critérios cerebrinos e dependentes
de índices ditados pelo INCRA.

Sr. Presidente, os produtores rurais não podem ficar à mer
cê de meros técnicos burocratas, pois, no fundo, terra produtiva
deixou de ser a que produz normalmente, para ser aquela que o
INCRA diz que é produtiva. O INCRA passou a ser, assim, o dita
dor na matéria. E isto em plena era democrática!

O SR. COSTA FERREIRA (pP - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, nesta
época de grandes e profundas reformulações de nosso ordenamen
to político, com consequências de toda ordem na vida e na socie
dade brasileira, seria mais do que conveniente que o Governo da
República tentasse estabelecer linhas de atuação e métodos de açõ
es mais condizentes com a realidade que nos cerca e com o desen
volvimento que buscamos.

Tal é o caso da política de transportes. Nosso País necessita
de posicionamento mais enérgico nesse setor, de tal forma que não
apenas os grandes centros urbanos do País sejam beneficiados
com rede viária adequada, mas também os Municípios menores
possam interligar-se de Norte a Sul do Brasil.

Essa postura é indispensável para permitir não só o livre
trânsito entre as diversas regiões como também para propiciar o
escoamento da produção, sem o que é impossível qualquer política
de fixação do homem à terra ou o incentivo das atividades agrope
cuárias, que tanto nos interessa.

A implantação de novas rodovias e ferrovias é prioritária
para o desenvolvimento nacional, inclusive com o barateamento
dos fretes, que irá se refletir no preço final dos produtos colocados
no mercado de consumo. Atualmente, os altos custos do transporte
redundam no injustificado encarecimento das mercadorias que
precisam ser levadas de um ponto a outro do País para serem c0

mercializadas, em atendimento à demanda ou às necessidades bá
sicas da população.

Uma das soluções já aventadas por este Governo é a cons
trução da rodovia Norte-Sul, combatida apenas por aqueles que
não estão a par das dificuldades enfrentadas pelos moradores de
regiões de dillcil acesso, obrigados que estão ao isolamento, bem
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como impedidos de usufruir dos benefícios do progresso.
Solicitamos a reconstrução imediata não só da rodovia Nor

te-Sul, mas de tantas quantas se flZerem necessárias à obtenção de
uma rede de interligação que satisfaça plenamente nossas necessi
dades.

Sabemos perfeitamente que empreendimentos nesse campo
exigem somas avultadas cujo retorno s6 pode ser esperado a longo
prazo. Ao mesmo tempo, estamos cientes de que eles são impres
cindíveis. Qualquer Governo que se volte apenas para a realização
de obras de retorno imediato não estará cumprindo sua missão so
cial de administrar o futuro de uma nação.

O objetivo governamental deve ser o de maximizar a utili
zação de recursos disponíveis, voltando-se para resultados que ca
racterizem a eficiência de sua atuação e traduzam um esforço real
no sentido de assegurar o progresso.

Transporte de passageiros e de cargas, maior economia no
uso de energía propulsora, redução do gasto de combustível im
portado, essas devem ser as metas.

Além disso, no campo específico dos transportes, é impor
tante considerar a relevância da abertura de novos mercados e o
custo e quantidade de passageiros/quilômetros transportados, antes
de se pensar em cifras.

Devem merecer prioridade todos os projetos cuja finalidade
seja distribuir beneficios e gerar renda para as populações mais ca
rentes, dando-se maior ênfase aos resultados sociais dos investi
mentos.

Devem merecer atenção especial aquelas obras cuja impor
tância em suas áreas de influência seja significativas de acordo
com o grau de melhoria que possam proporcionar.

Ninguém ignora a magnitude nem a premência de que se re
veste a construção de novas estradas, sejam elas destinadas ao trá
fego rodoviário ou ferroviário, mas não se pode deixar em
segundo plano a gama de benefícios que advirão de sua implanta
ção.

O Brasil não pode prescindir por mais tempo de ligações in
termunicipais e interestaduais que proporcionam integração mais
intensa entre zonas altamente produtivas e centros meramente con
sumidores. Isso é essencial para a distribuição do bem-estar e da
riqueza, ou seja, da justiça social.

No nosso entender, quaisquer planos existentes nesse senti
do são inadiáveis, pois existem regiões brasileiras que aguardam
apenas a implantação de uma infra-estrutura de transportes para
empreender a necessária e inadiável marcha para o desenvolvi
mento, quer de atividades econômicas, quer de meros implemen
tos para a melhoria de vida do cidadão.

Podemos dispor de tecnologia inovadora, totalmente nacio
nal, que permite a implementação de sistemas de transporte mo
dernos e eficientes.

Temos ansiado pela expansão da prosperidade, das frontei
ras agrícolas e dos mercados de mão-de-obra, mas tudo isso de
pende de boas estradas. É por isso que nos batemos e é exatamente
isso que esperamos do atual Governo, ou seja, que adote uma vi
são ampla com relação ao futuro e não se deixe intimidar com clÍ
ticas infundadas e negativistas.

O SR. UBALDINO JUNIOR (BlocoIPSB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
historicamente, desde meados da década de 20, quando o País foi
governado pelo Presidente Washington Luiz, houve uma opção
nacional pelo transporte rodoviário.

Seria aqui ocioso examinar as vantagens e desvantagens
dessa modalidade de transporte sobre as ferrovias e hidrovias, pois
o que interessa não são tergiversações te6ricas; mas sim a dura
realidade brasileira, que é a da completa preponderância das estra-

das de rodagem, que estão se deteriorando.
É preciso ressaltar que todo o patrimônio que o Brasil de

tém no setor de transporte, avaliado em aproximadamente 300 bi
lhões de dólares, está ameaçado.

No que diz respeito às rodovias, o País conta com 1,5 mi
lhão de quilômetros de estradas federais, sendo 150 mil pavimen
tadas, e mais de 70% encontram-se em péssimas condições de
conservação.

Em conseqüência dessa deterioração rodoviária, o Brasil
está perdendo 20% da safra agrícola e gastando 50% a mais de
combustíveis no transporte de cargas e passageiros, dobrando o
tempo necessário para as viagens.

Em todo esse contexto caótico. o Estado da Bahia. especial
mente em sua região sul, vem sendo vítima do mais completo des
caso no que tange à conservação de rodovias federais, o que vem
conduzindo a uma situação insustentável.

É o caso, por exemplo, da rodovia BR-4l8, que interliga o
nordeste de Minas 'Gerais com o sul da Bahia e que há mais de
sete anos não é agraciada com absolutamente nenhuma conserva
ção.

O trecho de pouco mais de setenta quilômetros entre o Mu
nicípio mineiro de Nanuque e a localidade de Posto da Mata, Ba
hia, está, sem exageros, literalmente intransitável.

Essa situação ca6tica vem causando enormes prejuízos à
economoa da região, além de.perdas de preciosas vidas nos fre
qüentes acidentes envolvendo veículos que por lá transitam.

De fato, o escoamento dos produtos agropecuários regio
nais está praticamente inyiabilizado, e o fluxo de turistas que de
mandam a locais como Porto Seguro, Prado e outros da costa
litorânea do sul da Bahia virtualmente está paralisado, pois todos
temem enfrentar a estrada de rodagem de tamanha periculosidade
em que se transformou a BR-418.

Por isso, desta tribuna, dirigimos nosso mais veemente ape
lo ao Sr. Ministro dos Trans~rtes no sentido de que sejam aloca
dos recursos para a recuperação da roâovia federal em questão, no
trecho entre os Municípios1de Nanuque, Minas Gerais, e Posto da
Mata, Bahia.

Era o que tinha a dizer:.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Laprovita Vieira.
O SR. LAPROVITA VIEIRA (pP - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, já se pas
saram IDO dias do Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Venho aqui, Sr. Presidente, no sentido de expor alguns
pontos que são necessários.

O Brasil, Sr. Presidente, já passou por grandes crises, de
correntes do endividamento externo, que foram contornados em
1984/1985. Depois, os Governos nacionais criaram as suas pró
prias crises. Eles as iniciaram com o Plano Cruzado e a sucessão
de planos heterodoxos, que levaram à hiperinflação, em
1989/1990, e cuhninaram com a Constituinte de 1988, que sacra
mentou, nos Capítulos das Ordens Econômica e Social, a constela
ção de privilégios e distorções que estava implícita no artigo
modelo de crescimento econômico e nas alianças políticas que lhe
davam sustentação.

Sr. Presidente, o restabelecimento fiscal da União se tornou
inviável com a atual Constituição.A reforma fiscal, por conseguin
te, é condição sine qua non tanto para o sucesso do plano de esta
bilização quanto para a redefinição do Estado brasileiro em
moldes compatíveis com um novo projeto de desenvolvimento,
baseado na iniciativa privada e no incremento das competições in-



6078 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1995

terna e externa.A refonna tnbutária deveria rever a distribuição de
receitas e encargos entre as três esferas do Governo.

Quanto à estmtnra tributária, deveríamos promover grandes
discussões, objetivas e práticas, com especialistas da área, no sen
tido de verificar o melhor caminho a ser seguido e as referidas
propostas para este tema, que é de suma importância na reforma
constitncional.

No lado das despesas públicas, é preciso administrar bus
cando a eficiência. Isto significa cortar gastos supérfluos e cobrar
por determinados serviços prestados pelo Estado.

No âmbito da Previdência Social, existe hoje uma sitnação
insustentável. Os beneficios são defmidos, mas as contribuições
são invariantes com a conjuntnra. Pior, pela atnal Constituição, to
dos os trabalhadores, mesmo os que não contribuíram no passado,
têm direito aos beneficios da Previdência. No setor público, o Re
gime Jurídico Único permitiu a aposentadoria com pensões equi
valentes ao último salário recebido, de modo que o número de
servidores inativos já se aproxima do de ativos, e o sistema se tor
nou inconsistente.

É necessário, portanto, Sr. Presidente, que a Previdência
Social viva de suas próprias receitas, e não daquilo que se prome
teu conseguir. Os beneficios, por conta disso, devem ser variáveis,
incluindo contribuições definidas. No novo regime administrativo
pelo Estado, seria estabelecido um texto de benefícios. Quem qui
sesse usufruir de maiores proventos teria de poupar por sua conta
ou recorrer a fundos de pensão privados. Estes seriam estimulados
pelo Estado por meio de medidas fiscais, mas deveriam, em con
trapartida, sofrer severa fiscalização.

O processo de modernização das empresas estatais deve an
dar mais rápido. O que vemos hoje é que, na maior parte dos ca
sos, o que se impõe é a privatização pura e simples. Em alguns
setores, porém, existe o argumento da importância estratégica,
principalmente diante da insuficiência de capitais privados nacio
nais.

Sr. Presidente, é possível que haja espaço para empresas es
tatais nesses casos, mas nunca em regime de monopólio, que é a
receita certa para a estagnação e a ineficiência.

Daí a importância de estimular as concessões de serviços
públicos ao setor privado. Nos casos típicos dos portos, da infra
estrutnra rodoviária das telecomunicações e da indústria de ener
gia elétrica, onde existem evidentes estrangulamentos que podem
degenerar em pressões inflacionárias, é possível prever que as
concessões permitiriam rápida melhoria das condições vigentes.

Para que esse processo avance mais rápido, Sr. Presidente, é
preciso simplificar drasticamente a Constituição, escoimando-a de
seus mitos nacionalistas, como as reservas de mercado e os mono
pólios estatais, e permitindo assim a presença de capitais estran
geiros pelo menos em condições de associação minoritária.

O País não pode retroceder no processo de abertura comer
cial ao exterior. O decreto que aumentou a alíquota do imposto de
importação de 32% para 70% para uma lista de 109 produtos, den
tre eles automóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, passou a
vigorar a partir do dia 30 de março, quando foi publicado no, Diá
rio Oficial da União. O Brasil deverá importar menos da metade
do total de 1 milhão e 350 mil toneladas de arroz que comprou no
mercado internacional, pois o Governo passou a exigir que o paga
mento das compras externas do produto fosse feito à vista. Todo
pagamento de compras externas de arroz, de qualquer procedên
cia, mesmo do Mercosul, desde o início de março passou a ser à
vista.

Ora, Sr. Presidente, a indústria brasileira adaptou-se bem ao
ambiente de maior competição extena. As importações aumenta
ram, contribuindo para estancar a inflação e trazendo ganhos de

produtividade ao País, mas o mesmo ocorreu com as exportações.
O presente déficit comercial seria facilmente revertido' por uma
combinação de instl1Imentos convencionais de política comercial e
de redução da demanlila agregada.

O que falta são ajustes na legislação de comércio exterior e
medidas de redução do chamado "custo Brasil". Já possuímos re
gulamentos sobre práticas desleais do comércio - dumping e sub
sídios -, mas persistem tentativas de contrabalançar tais práticas
mediante a imposição de quotas de importação, que mascaram os
níveis reais de proteção. Para evitar isso, cabe incluir na legislação
diretrizes gerais e claras, de modo que os eventnais favorecimen
tos, justificados pela ação deletéria externa ou por motivo de polí
tica industrial interna, não se generalizem nem se perpetuem no
tempo, fazendo retornar a indesejável situação anterior de alto pro
tecionismo.

São necessárias também ações governamentais que penni
tam a redução dos custos de produção nas indústrias domésticas.
Entre tais ações, caberia mencionar a redução fiscal e a desonera
ção dos custos da mão-de-obra. A maior parte de nossos competi
dores implementou reformas fiscais e de contribuições sociais
atenuadoras dos encargos sobre quem emprega e produz, em res
posta ao aumento da competição internacional.

O Sr. Severino Cavalcanti - Permite-me V. Ex" um apar-
te?

O SR. LAPROvrrA VIEIRA - Com prazer, Excelência.
O Sr. Severino Cavalcanti Nobre Deputado Laprovita

Vieira, V. Ex" está fazendo uma análise muito profunda das medi
das que devem ser tomadas pelo Governo Federal. Dentre elas, de
veria V. Ex" destacar a questão das altas taxas de juros cobradas
pelos bancos oficiais e particulares, as quais impossibilitam qual
quer empresa, principalmente as micro e as médias, de atingir seu
objetivo. De que no Estado que V. Ex" representa, com tanto ardor
e entnsiasmo, nesta Casa, os micro e pequenos empresários têm
uma grande ascendência. É preciso que o Governo se sensibilize e
lhes dê o tratamento necessário, a fim de que o micro empresário
possa tornar-.se pequeno; o pequeno médio; o médio, grande. Para
béns a V. Ex" pelo seu pronunciamento.

O SR. LAPROVITA VIEIRA - Muito obrigado, Deputa
do Severino Cavalcanti.

Espera-se, Sr. Presidente, que tais itens sejam contemplados
no atual processo de reforma econômica, uma vez que foram sole
nemente ignorados, quando não deliberadamente prejudicados, na
Constitnição de 1988.

Essas são, em síntese, as grandes linhas de refonna institn
cional que o Executivo está propondo.

Cem dias já se passaram. Mas sou bastante otimista para
afirmar que há tempo para recuperações.

As indecisões de nossos economistas é que fazem com que
se apresentem constantes crises. Falta maior planejamento nos ru
mos da economia para que se coloque em evidência erros de estra
tégia. Prova disso é que o Governo teve de voltar atrás. Isso causa
não somente danos financeiros e morais à Nação, como também o
seu descrédito. Vários empresários' nacionais investiram maciça
mente, acreditando naqueles que têm a responsabilidade de admi
nistrar a Nação, bem como empresas de fora fizeram seus
planejamentos acreditando ser o Brasil um País confiável.

Ora, Sr. Presidente, por falta de planejamento, para não di
zer de responsabilidade, os nossos tecnocratas estipularam uma
alíquota de 32% para o imposto de importação. Com isso o País
deixou de ser um modesto importador de bens de consumo, levan
do-o a um desequilíbrio em sua balança de pagamento.

Sr. Presidente, de quem é a culpa?
Até quando vamos errar?
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Quando acertaremos?
Acho que chegou o grande momento de tomarmos decisões

apoiadas não em suposições, mas em estatísticas e dados concre
tos, para que não venhamos a perder a nossa parca credibilidade
não somente de parte do empresariado nacional, como principal
mente dos empresários, estrangeiros que, acreditando no Brasil,
aqui investiram, e hoje se vêem frustrados.

Sr. Ministro da Fazenda, embora a medida tomada por V.
Ex", aumentando a alíquota de 32% para 70%, tenham acertada, é
preciso que sirva de alerta para que não venhamos a cometer ou
tros erros tão prejudiciais ao País.

Sei, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, que são esperados
graves embates ao longo do ano, na medida em que serio contra
riados interesses de vulto. O fato é que, enquanto o barco das re
formas estiver parado, não se poderá dizer que a economia
avançou.

Durante o discurso do Sr Laprovita Vieira, o Sr.
Wilson Campos, 1° Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. João Leão, § 2° do art.
1Bdo Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Leão) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Jaime Martins, que dispõe de 25 minutos na tribu-
na.

O SR. JAIME MARTINS (Blobo/PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem apresentado para n6s, brasileiros, a esperança de pro
fundas mudanças e o surgimento de novas expectativas para a
construção de um País melhor. Este estado de espírito foi ainda
encorajado pelo fato de a posse dos representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo acontecer em data semelhante. Promoveu
se uma renovação geral. Poucas vezes um Presidente assumiu o
Brasil em condições gerais tã propícias e auspiciosas. A N:J.Ção
confiava na implantação das reformas de estrutura necessárias a
uma estratégia que adaptasse o País à realidade do Século XXI,
adequando o seu desenvolvimento à tendência de globalização da
economia, pois numa época de mutações rápidas, como a nossa
torna-se indispensável responder com presteza a todos os desafios,
a fim de dominar o curso dos acontecimentos. E hoje, ao se com
pletarem cem dias de sua posse, não nos poderíamos furtar de uma
análise sucinta dos acontecimentos.

O Plano Real tem dado ao País um certo alívio. A taxa de
inflação, que beirava os 60% ao mês, foi reduzida para valores
pr6ximos a 2%. Contudo, o Governo precisa sustentar esse plano
com as medidas convenientes, planejando caminhos que permitam
a conquista de uma estabilidade duradoura. Desse modo, melhora
rá as condições de nossa economia num futuro próximo, incenti
vando o seu crescimento para, assim, incorporar os excluídos no
processo de produção, através da geração de empregos, a fim de
resgatar nossa enorme dívida social.

N6s, Parlamentares, chegamos a esta Casa com a mesma es
perança do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e alguns,
como eu, no pressuposto de dar apoio ao seu programa de gover
no. Somos favoráveis a mudanças em quase todas as áreas da vida
brasileira. Neste sentido, achamos que o Poder Legislativo deve
ser o grande f6rum para debater, analisar e apurar as propostas de
reforma. No entanto, o próprio Congresso Nacional - e, natural
mente, a Câmara dos Deputados - deve ser também objeto de mu
danças e fazer a sua própria autocútica. O Poder Legislativo
precisa conquistar credibilidade e respeito perante o povo brasilei
ro, o que torna urgente um programa de reformas internas que lhe
confiram o necessário suporte e agilidade, caracteústicas de um
Parlamento forte e digno. É preciso fazer valer as palavras do Pre-

sidente do Congresso Nacional proferidas por ocasião da abertura
da 50% Legislatura, no dia 15 de fevereiro último, quando afirmou
que esta instituição precisa de "transparência, moralidade, eficiên
cia e trabalho", pois Poder Legislativo é sinônimo de governo de
mocrático.

Nós pressentimos na maioria de nossos colegas essas preo
cupações - principalmente nos novos Parlamentares, que procu
ram uma boa imagem para o Congresso Nacional. Mas também
existem aqueles que já cumpriram mandatos e estão engajados na
campanha em favor de mudanças que permitam a recuperação do
prestígio do Poder Legislativo junto à opinião pública.

Dentre as medidas propostas, citaremos: a alteração do regi
me da Casa naquilo que prejudica o rápido andamento das propo
sições legislativas; a extinção do Colégio de Líderes e a supressão
do caráter terminativo das Comissões, objetivando valorizar o De
putado, para que as decisões voltem a emergir do Plenário; o fun
cionalismo do Parlamento e do Plenário, se necessário, em todos
os dias úteis da semana; a supressão do décimo quarto e do déci
mo quinto salários; o reajuste dos salários dos Parlamentares nas
datas e na proporção do restante do funcionalismo público; o fJm
da imunidade parlamentar, refinado-se a inviolabilidade pessoal e
a irresponsabilidade legal para crimes comuns, mantendo-se ape
nas a imunidade de opinião; acabar de vez com o corporativismo,
punindo com rigor os deslizes que firam o decoro parlamentar.

Estamos convencidos de que é necessário a criação de me
canismos internos para que esta Casa funcione efetivamente. Um
desses mecanismos é a criação de um cargo de ombudsman, pro
fissional contratado, independente, não subordinado diretamente
ao Presidente da Câmara. Seu papel seria veicular livremente críti
cas e observações sobre os trabalhos, atitudes e ações da Câmara
dos Deputados, buscando restabelecer equilíbrio e moral, evitando
e prevenindo erros e omissões. Lembremos aqui que existem pro
jetos cuja tramitação chega a demorar vários anos, tempo excessi
vamente longo para uma época de rápidas mudanças. .É
igualmente incompreensível que Parlamentares saiam de férias
deixando um entulho legislativo. Nessas condições, o recesso par
lamentar deve ser melhor ajustado.

No referente às reformas do Poder Judiciário, defendemos,
num País como o nosso, entupido de processos, o fim dos recessos
judiciários e o trabalho em dois turnos. Nos Estados, a paralisação
dos trabalhos durante 90 dias por ano, por cansa dos recessos judi
ciários, e o costume do meio expediente devem ser suprimidos. Os
Juízes deverão ser punidos se seus processos não forem despacha
dos nos prazos determinados, sem esquecer, também também, da
necessidade de estas Casas Legislativas darem ao Judiciário e à
Nação uma estrutura jurídica moderna, atualizada aos costumes, e
um Código de Processo Civil que não permita o protelamento das
decisões judiciais Ad Infinitum. Da forma como está, o Estado
não presta nem de longe a chamada "prestação judiciário, além de
ser um refúgio da impunidade, tornou-se uma indústria de privilé
gios e liminares. Devemos dar ao Brasil uma visão de trabalho
bem feito, de seriedade, de eficiência, de esforço conjunto, única
forma de solucionar os problemas do nosso povo.

No referente à reforma constitucional, gostaúamos de frisar
que existe um equívoco por parte do Governo Fernando Henrique
Cardoso, ao chamar para si toda a responsabilidade desta reforma,
como se fosse o seu programa de governo. Na verdade, o que a
Nação espera desta reforma é uma solução duradoura, que dê esta
bilidade juúdica, e sobretudo econômica e social, ao País. A refor
ma constitucional não deve ser feita apenas para sustentar o Plano
Real, mas para servir de base de sustentação de governos futuros,
com ideologias diferentes, preparando o Brasil para o próximo sé
culo. A reforma constitucional é maior que o Governo Fernando
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Henrique Cardoso. Nós sentimos o Governo afoito, apressado em
resolver este problema da refonna da Constituição. Esta preocupa
ção .às vezes o leva a considerar, equivocadamente, como derrota
fatos que contrariam os planos traçados nos gabinetes palacianos.
Um exemplo destes planos contrariados é o desmembramento em
quatro· partes da proposta da emenda constitucional do Governo
que prevê a refonna da Previdência Social, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, por 24 votos a 22. Tal deci
'são, a' nosso ver, nunca significou uma derrota do Governo, mas
aperuis'uma:eautela por parte do Congresso Nacional, para analisar
com mais calma a referida proposta. O Poder Executivo 4eve ser
parceiro do Poder Legislativo no esforço de realizar uma reforma
constitucional de longa vigência.

É um dever salientar que o Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso mostrou uma grande preocupação com os
princípios éticos, com a eliminação dos atos conuptos da vida bra
sileira,' com a' honestidade e transparência de sua performance.
Mas esses bons princípios não lhe tiram a possibilidade de equívo
cos e contramarchas. 'É nesse sentido que consideramos estar ha
vendo.uméquívoco na política cultural de nosso País. Pelo teor de
-suas entrevistasà imprensa, o Ministro da Cultura Francisco Wef
fortpa;rece igUorirr que o Brasil não se resume ao eixo Rio-são
PaulQ, e que emnosso País existe uma grande variedade de mani-

, festações culturais. Só para citar alguns exemplos, lembraremos o
carnaval de Recife e Salvador; o baião; os trios elétricos; o carim
bó de Belém; os violeiros do Pantanal; a chula... E, sem dúvida,
um exemplo de grande atividade cultural está em Minas Gerais. O
que sefaz de mais importante em cultura no Brasil, hoje em dia, se
faz com gente de Minas. Na poesia, o grande destaque nacional da
atualidade é Adélia Prado; eth literatura, Maria Clara Machado; na
dança; o Grupo Corpo; em artes cênicas, C1 Grupo Galpão; em mú
sica, o conjunto Uakti; no canto, Maria Lúcia Godói e o Madrigal
Renascentista; em pintura, em artes plásticas... Seria impossível ci-

. tlIt aquI todos os seus notáveis representantes, neste momento par
ticularmente fértil da produção cultural mineira, sem esquecer que
a história do cinema brasileiro passa por Minas.

Assim, o Ministério da Cultura só teria sentido se estabele
cesse uma política de estímulo ao intercâmbio entre as várias reali
dades culturais do País; enfim, que fosse capaz de implementar

. ações ém conjunto com outros setores da vida pública, no intuito
de desélitizai a prátiCa Cultural, tornando a arte um hábito comum
na vida das pessoas. .

Na área econôniica, alguns proéedimentos seguidos pelo
Executivo provocam igualmente nossa inquietação. O Governo
teima em continuar tràtando a agricultura com juros altos, de for
ma incompatível com os objetivos de alimentar a Nação e obter di
visas através da exportação de produtos primários. A ausência de
uma política aglÍcola de apoio creditício aos produtores ede arma
zenagem e transporte poderá provocar a falência do meio rural. O
setor agropêcuário continua, desse modo, relegado a um segundo
plano na:presente administração, apesar da denubadado veto do
Presidente ao parágrafo 2° do art. 16 do Projeto de Lei de COnver
são n° 11; de 1994 (oriundo da Medida Provisória nO 482/94), que
estabelece critérios mais justos para a correção monetária dos fi
nanciamentos aglÍcolas, com o sistema de equivalência de produ
tos. O que a agricultura quer não é' uma esmola, e o que este
Congresso pretende não é privilegiar meia dúzia de devedores do
Banco âo Brasil, mas, sim, estabelecer uma política aglÍcola está
vel, duradoura, compatível com os tempos de globalização de nos
sa economia e com os objetivos de alimentar a Nação e erradicar a
miséria do nosso Pafs.

No campo da política cambial, o reajuste, a nosso ver, de
morou muito e foi realizado de forma desastrada, permitindo um

surto especulativo e causando uma sangria de divisas que até o
momento não foi estancada. Conforme as infonnações da impren
sa, o Brasil teria perdido apenas no mês de março 4,04 bilhões de
dólares somente pelo mercado comercial. Contudo, um relatório
do .Banco Central mostra que a quantia certa chega aos 6,4 bilhões
de dólares, quando levados em conta os 2,37 bilhões de dólares
que escapuliram usando as facilidades da conta CCS.

O Sr. Cunha Lima - Permite-me V. Ex" um aparte, nobre
Deputado Jaime Martins?

O SR. JAIME MARTINS - Ouço, com prazer, V. Ex"
O Sr Cunha Lima - Nobre Deputado, faz V. Ex" um bri

lhante discurso sobre nossa economia, especialmente no que diz
respeito à agricultura. Solidarizo-me com V. Ex" pela sua posição,
pois o setor aglÍcola do Brasil está bastante fragilizado. Nosso
companheiro Paulo Rítzel está apresentando um projeto - para o
qual pedimos o apoio de todos os Parlamentares - pennitindo ao
agricultor pagar Sua dívida junto ao Banco do Brasil com títulos
da dívida externa. Estamos apresentando uma proposta viável rela
tivamente a esse posicionamento de V. Ex" Muito obrigado.

O SR. JAIME MARTINS - Agradeço a V. Ex" pelo apar-
te.

E, além de enfrentar asdificuldades de câmbiQ e creditícias,
o exportador brasileiro continua sendo taxado pesadamente em
suas vendas para o exterior. O Governo, em sua refonna tributária,
precisirrá rever esse tipo de imposto,.a fim de evitar a perda de
mercados externos conquistados com tanto sacrifício.

Gostaria também de frisar que, numa época em que as
transferências de recurSos são efetuadas rapidamente, em decor
rência dos progressos da infonnática, e vivendo numa nova era
,econômica de globalização, não existem barreiras eficazes que
possam evitar as .rápidas evasões de divisas. Assim, torna-se ne
,cessáriq que as 'instituições fmanceiras internacionais e as nações 
entre elas o Brasil- estudem uma fonna para amenizar o efeito
das referidas bruscas evasões, pois as economias dos países em de
senvolvimento não podem estar à mercê de sobressaltos e de sur
tos especulativos, como aconteceu recentemente com a crise
mexicana, que logo repercutiu na Argentina e no Brasil. Esse di
nheiro ''mercenário'', especulativo, em ~usca de juros altos no cur
to prazo, precisa ser melhor. regulamentado, para não colocar em
risco a estabilidade das economias emergentes.

Outro tema préociIpante é a ameaça feita pelo Banco do
Brasil.de fechar agências que têÍn apresentado resultados deficitá
rios. Parece esquecer, com essa medida, que a instituição não é
meramente um banco de caráter especulativo, pois desenvolve
uma função sOCial, de fomento econômico e de atendimento a de
tenninados segmentos da nossa economia. Não deve, pois, tratar
suas agências de fonna individual. Se se deseja que o Banco do
Brasil tenha co~porl4mento de banco privado, então melhor será
privatizáclo e entregá-lo a banqueiros particulares, porque estes sa
bem melhor do que ninguém gerir um banco privado. Assim,. ()
povo saberá com quem está lidanõo.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Osvaldo Biolchi.
O Sr. Osvaldo Biolchi - Nobre Deputado Jaime Martins,

V. Ex" aborda com muito brilhantismo o problema da agricultura.
Vimos hoje, de público, dar esta contribuição e dizer que, lamenta
velmente, a imprensa brasileira e o Poder Executivo se estão insur
gindo contra a votação expressiva não de uma bancada ruralista,
mas de 388 votos contra 70, na semana passada, quando foi denu
bado o veto do ex-Presidente Itamar Franco. Quero deixar bem
claro que não houve movimento de nenhuma bancada ruralista;
houve consenso e, acima de tudo, sensibilidade do Poder Legislati
vo, que vive o drama, que conhece o sacrifício do homem do cam
po, que conhece as injustiças contra ele praticadas, pois se
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pretende congelar os preços mínimos e ao mesmo tempo, cobrar
do agricultor a correção monetária. Por isso, faço um apelo a todos
aqui, especialmente à imprensa e ao Poder Executivo, pois está na
hora de uma negociação. Essa votação significou um chamamento
do Congresso Nacional aos homens de boa vontade deste País.
Além disso, a posição desta Casa não foi em defesa de alguns agri
cultores, nem de contas vencidas, e menos ainda de agricultores
inadimplentes; foi em defesa do crédito agrícola, que a partir desta
semana, nos próximos dias, estará vencendo, no Banco do Brasil e
nas demais instituições fmanceiras; foi em defesa, sim, especial
mente dos mini e pequenos agricultores, que não têm capacidade
de pagar sua conta, tornando-se inadimplentes e, acima de tudo,
até se desfazendo de seus bens para saldar sua dívida junto ao ban
co.

De nada adianta vir hoje a imprensa divulgando pareceres
de setores jurídicos ligados às instituições financeiras no sentido
de que a lei não retroage; retroage, sim, como retroagiu em todo
plano econômico já praticado neste País. Sr. Deputado, quero
agradecer a V. Ex' pela oportunidade do aparte, para que conste
dos Anais desta Casa esta minha manifestação especialmente em
defesa do Poder Legislativo brasileiro.

O SR. JAIME MARTINS - Obrigado, Deputado Osvaldo
Biolchi.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Jaime Martins, V.
Ex' me permite um aparte?

O SR. JAIME MARTINS - Está:-se encerrando o meu
tempo. Seja breve, por gentileza.

O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre Deputado, não poderia
deixar de me solidarizar com V. Ex' depois dessa análise completa
que faz de toda a vida brasileira. V. Ex' se referiu à literatura, à
beleza e ao encontro dos grupos folclóricos de Pernambuco, como
também de Minas Gerais, e destacou bem o pioneirismo cultural
de Minas Gerais, que sempre está na linha de frente. Mas quero di
zer-lhe que quem está na linha de frente é V. Ex', quando nos ex
põe a reformulação que quer imprimir esta Casa, obedecendo
àquela linha que se propôs trazer para os nossos trabalhos, e quan
do ressalta o trabalho dos novos Parlamentares, que querem modi
ficar determinada estrutura arcaica que predomina nesta Casa.
Deputado Jaime Martins, quero trazer a V. Ex' minha solidarieda
de diante do conteúdo total e seu pronunciamento, que representa
a interpretação do pensamento de todos os que querem o bom
nome e o bom andamento dos trabalhos legislativos neste Parla
mento. Parabéns a V. Ex'

O SR. JAIME MARTINS - Muito obrigado, Deputado
Severino Cavalcanti.

E, quanto ao Banco Central, opinamos que precisa ter mais
autonomia. Seu Presidente deve ser gestor independente da moe
da, podendo ter mandato não coincidente com o do próprio Minis
tro da Fazenda, e não sendo demissível ad mutum. A atuação do
Banco Central não deverá ser influenciada por interesses políticos,
por programas de governo ou qualquer outro tipo de orientação
que não seja a saúde fmanceira, a estabilidade da moeda e o equilí
brio das contas internas da Nação.

Na esfera da reforma tributária, a maior prioridade será re
duzir o número de impostos - atualmente 55, incluídas as taxas -,
de forma a facilitar as atividades dos agentes econômicos, a arre
cadação do Governo e a fiscalização.

Com referência à reforma do Estado, é preciso encontrar
fórmulas que possibilitem uma remuneração mais justa para o ser
vidor púbico, de maneira que ele tenha uma maior motivação para
o desempenho de suas funções, através de planos de cargos e car
reira. Para essa finalidade, é necessário que seja modificada a esta
bilidade nos termos em que se encontra atualmente. O Estado

brasileir,o está caduco e não presta à sociedade os serviços essen
ciais de que a população precisa. A saúde, a educação e a seguran
ça são setores falidos, e o funcionário público não trabalha, às
vezes, da forma desejada. A estrutura atual não lhe enseja a moti
vação necessária, seja pela remuneração, seja pela impossibilidade
de ascensão social. Deve-se, pois, acabar com esse círculo vicioso.
Como dissemos anteriormente, o Estado perde a cada dia sua ca
pacidade de prestar serviços ao povo e de pagar sua dívida social.
O Congresso Nacional está sendo desafiado a promover mudanças
que recoloquem o Brasil em harmonia com as profundas reformas
estruturais verificadas no Mundo nas últimas décadas, indispensá
veis para o País sair do modelo já ultrapassado de dirigismo cen
tral, no qual era o Estado o grande agente de transformação
econômica e social.

O Sr. Cunha Bueno - Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JAIME MARTINS - Ouço, com prazer, V. Ex'
O Sr. Cunha Bueno - Nobre Deputado Jaime Martins,

ouço com muita atenção o discurso de V. Ex' Com referência ao
problema da autonomia do Banco Central, quero dizer que fui,
nesta Casa, autor de projeto nesse sentido. Mas, depois da última
trapalhada da Diretoria do Banco Central em relação à desvalori
zação da moeda, causando ao País prejuízos superiores a 7 bilhões
de reais, acredito ser necessária unia análise mais cuidadosa do
problema. Em uma única semana, o Banco Central conseguiu per
der 7 bilhões de dólares, mas, no momento em que esta Casa apro
va uma anistia aos lavradores - que, com seu sacrifício, aram e
regam a nossa terra - de dívida inferior a 2 bilhões de reais, vem o
Governo aplicar-lhes sanções pesadas, como a não-renovação do
crédito rural. Entretanto, àqueles que tiveram, graças a suas trapa
lhadas, a capacidade de perder 7 bilhões de reais em uma semana,
sanção alguma foi aplicada por parte do Governo. Portanto, são
dois pesos e duas medidas.

O SR. PRESIDENTE (João Leão) - V. Ex' dispõe de mais
um minuto, Deputado Jaime Martins.

O SR. JAIME MARTINS - Continuo, Sr. Presidente. As
sim sendo, a flexibilização dos monopólios toma-se imperativa,
devido à necessidade de investimentos, de estímulos à produção e
de oferta de emprego.

Contudo, a reforma mais complexa será, com certeza, a
reorganização da Previdência Social, uma vez que ela lida direta
mente com cada cidadão brasileiro. Assim, ela precisa e deve ser
feita de forma a respeitar todos os direitos adquiridos e todas as
expectativas de direitos, e ter sempre em mente que as conquistas
de uma nação em teimos econômicos devem ser traduzidas em
conquistas sociais, concretizadas através dos beneficios dessa ins
tituição, sobretudo no que diz respeito aos aposentados, evitando
que as pessoas se aposentem em idade tão avançada que não pos
sam aproveitar suas pensões. Por outro lado, as quantias percebi
das deveriam ter o mesmo valor que durante a vida ativa, a fim de
garantir um padrão de vida digno aos aposentados que durante tan
tos anos se dedicaram, com seu trabalho e contribuição, ao desen
volvimento do País. Antes de mexer nos direitos de nossos
aposentados, a Previdência terá de fazer a sua autocntica e enxu
gar a sua máquina administrativa, cuja estrutura absorve grande
parte do que arrecada. Um processo de modernização e informati
zação poderá dotá-la de agilidade, reduzir seu custo e evitar toda
possibilidade de fraude e de roubo, que ainda hoje atormentam os
gestores da Previdência.

Gostariamos, fmalmente, de alertar o Governo Fernando
Henrique Cardoso para o fato de haver muita gente falando de
mais, desnecessariamente e em momentos inoportunos. Tais decla
rações freqüentemente provocam comportamentos coletivos
indesejados, como aconteceu recentemente com enorme número
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de pedidos de aposentadoria provocados por boatos referentes à
emenda da Previdência Social.

Preferimos crer que tais desencontros são devidos à pouca
experiência de alguns Ministros em relação à mídia. Eles têm boa
disposição para tecer comentários na frente das câmeras de TV,
mas não se dão conta da repercussão desses comentários nem das
reações "inesperadas" que podem causar.

Por outro lado, há também setores do Governo que falam de
menos, deixando de dar informações corretas quando as circuns
tâncias o exigem. Cabe, pois, ao próprio Presidente da República,
determinar quem fala sobre cada assunto, bem como o momento
oportuno de fazer as declarações.

Para encerrar esta exposição, diremos que depende de todos
nós, do esforço conjugado dos três Poderes, Executivo, Legislati
vo e Judiciário, a possibilidade de chegarmos à virada do século
como um País respeitado internacionalmente pelos seus índices
socioeconômicos, habitado por um povo que se auto-estime e sinta
orgulho de ser brasileiro, pelo fato de saber que o Brasil não será
mais conhecido como o País da impunidade, onde um punhado de
privilegiados pode tudo sem precisar temer o rigor da lei, uma vez
que um processo de mudanças profundas tornou viável que todos
os pida~os vivessem em paz com seus homens públicos e com
eles mesmos.

O SR. PRES~ENTE(João Leão) - Concedo a palavra ao
Sr. Deputado Carlos Magno, do PFL de Sergipe, que disporá de 5
minutos na tribuna.

. O SR. CARLOS MAGNO (BlocolPFL - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, quero
deixar. registrado nos Anais desta Casa do Congresso Nacional li

matéria que saiu publicada no editorial do Jornal da Manhã dos
dias 9 e 10 deabtil .

.O Porto de Sergipe foi uma grande vitória para os sergipa
nos.no Governo passado, embora tenha enfrentado todo o tipo de
pressão, envolvendo a mais alta cúpula, sindicalista dos estivado
res, não apenas -do Estado, mas do Brasil, que se valeu não apenas
de passeatas, mas inclusive "enterro simbólico" do Governador
João Alves, além de pesada mobilização no Congresso e no pró
prio Planalto. Trata-se de um dos maiores êxitos já alcançados
para a economia sergipana, que em face do seu caráter técnico,
não foi percebido devidamente pela opinião púbica do Estado: a
conquista- do status de porto privativo. E o que significa isso?
Significa que Sergipe passou a dispor, além de um porto moder
níssimo, de um porto que está a salvo da máquina infernal do sis
tema portuário público brasileiro, que é um dos mais retrógrados e
onerosos do mundo.. Para que se possa avaliar, considerando o
Mercosul,os custos dos portos brasileiros correspondem ao dobro
daqueles praticados na Argentina, para não dizer que são 4 vezes
maiores que os europeus e americanos.

. Todos os analistas econômicos responsáveis atribuem ao
caos portuário brasileiro, por conta dos privilégios absurdos des
frutados pelo nosso· sindicalismo estivador, um dos fatores mais
prejudiciais à perda de competitividade das exportações brasilei
ras.

Em Sergipe, com a eficiente administração da Vale do Rio
Doce, por delegação do Governo de Sergipe, na condição de porto
privativo, ao contrário, a situação é de excelência. Para que se pos
sa melhor vislumbrar, se nosso Porto fosse entregue ao sistema de
estiva comum, seriam necessários de 1.100 a 1300 estivadores
para sua administração, enquanto que atualmente ele é todo opera
do por 36 funcionários! Ou seja, pelo sistema Portobrás, nosso
Porto deixaria de ser do povo sergipano para ser "propriedade" dos
estivadores. O sonho de 140 anos de sucessivas gerações de sergi
pdllOS teria sido reduzido a privilégio de uma reduzida elite.

Pelas condições privilegiadas de funcionamento do nosso
Porto, Sergipe foi há poucos dias alvo de um honroso editorial do
respeitado Folha de S. Paulo, destacando que "os Portos de Ita
qui, no Maranhão, e o Ignácio Barbosa, em Sergipe, são os únicos
competitivos a nível internacional no Brasil". Com efeito, nossos
preços portuários são os mais baixos do País e, conseqüentemente,
proporcionam a Sergipe a condição privilegiadíssima de poder
atrair indústrias exportadoras para o nosso Pólo Cloroquímico,
criando milhares de futuros empregos. Não é por outra razão,
aliás, que a própria Vo1kswagen, graças à elogiável ação do Go
vernador Albano Franco, está estudando a possibilidade de lá se
instalar, além do avançado estudo da fábrica de barrilha.

O sindicato já conseguiu parar o Porto, em greve. Isso, a ní
vel do corporativismo sindical, é uma "vitória", mas, quanto aos
interesses de Sergipe, é uma derrota, que pode transformar-se em
uma catástrofe: a irreversibilidade de um processo que inviabiliza
ráoPorto.

As lideranças sergipanas, sobretudo as políticas, da impren
sa e empresariais, mas também as intelectuais, conscientes da im
portância histórica da luta do nosso povo para viabilizar o Porto,
não podem ficar omissas. Interessa-nos a montagem de uma eco
nomia competitiva, onde possamos criar condições de pleno em
prego para nossos jovens, para nossos pais de família. E o Porto é
parte fundamental neste processo.

Cabe ao Governador Àlbano Franco, como líder maior de
Sergipe, o papel inalienável de assumir a liderança dessa luta,
apoiando a Companhia Vale do Rio Doce. Não se trata de um sim
ples embate entre sindicalistas e uma empresa, mas, sim, de uma
questão essencial aos interesses primordiais de 1 milhão e meio de
sergipanos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. João Leão, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno, deixa a efildeira dq, presidência, que é ocupada
pelo Sr. Luís Edfardo, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rolmelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB.

Amapá

Eraldo Trindade - PPR; Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Ger
vásio Oliveira- Bloco- PSB; Valdenor Guedes-PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Giovanni Queiroz - PDT; Hi
lário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Ubaldo Cor
rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurlpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB.

Acre

Chicão Brlgido - PMDB; Francisco Diógenes - PMDB;
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João Maia - PMDB; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - pf>; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Cesar Bandeira - Bloco -PFL;
Costa Ferreira - PP; César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves
Silva - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Blo
co - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sabóia - Bloco
PSB; Magno Bacelar- PDT.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
lnacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Júlio Cesar
- Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio - Bloco
- PFL; Armando Abilio - PMDB; Cássio Cunha Lima - PMDB;
Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan
Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir 
PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco.:... PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - Bloco - PSB; Vicente
André Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz
-PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Falias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Talvane
Albuquerque - PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; José Teles - PPR; Wilson Cunha
Bloco-PFL.

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama - Bloco 
PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL;
Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Geddel Viei
ra Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT;

João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Blo
co - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Tude - Bloco
PTB; Leur Lomanto°- Bloco - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL;
Luiz Braga - Bloco - 'PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Ubaldino
Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Carlos MeIles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi 
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduar
do Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino 
PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha
- Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco 
PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB; Lael Va
rella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Ronaldo
Perim - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Cândido
Matos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT;
Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT; Eduardo Masca
renhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Jair Balsonaro
PPR; Jandira Feghali - PCdoB; Jorge Wilson - PMDB; José Car
los Coutinho - PDT; José Carlos Lacerda - PPR; José Egydio
Bloco - PL; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura
Cameiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arnaldo Faria
de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Beto Mansur - PPR; Car
los Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel
PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PL;
Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PDT; DelfIm Netto - PPR;
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduar
do Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT;
Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Paulo - PT; José Amoal- PSDB; José Augusto - PT; José
Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno 
PT; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Luciano Zica
PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Telma de
Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro KalnÍa - Bloco
PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL;
Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gas
parini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto CalValho - PPS; Bene-
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dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Wigberto Tartuce- PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; Josias
Gonzaga - PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan 
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Antonio Deno - Bloco 
PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu Spe
rafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Her
mes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen
- Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP; Lu
ciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PP; Valdomiro
Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer
Bloco-PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Paulo Gouvea 
Bloco - PFL; Serafun Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; José
Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte 
PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel
Rossetto - JYr'; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Blo
co - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel- PMDB; Renan Kurtz
PDT; Tehno Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson
Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 310 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre a mesa

e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 317-A, DE 1993

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nO 317, de 1993, que aprova o texto da Con
venção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Maté
ria de Adoção de Menores, celebrada em La Paz, em 24
de maio de 1984; tendo parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação (Relator SI" Rita
Camata), Pendente de parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Obs: Matéria incluída na Ordem do Dia de acordo
com o disposto no § 6° do artigo 52 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A niãtéria vem a
plenário em virtude do disposto no § 6° do art. 52 do Regimento
Interno.

Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comis
são de ;,~onstituiçã(l e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao

Sr. Deputado Jairo Carneiro.
O SR. JAIRO CARNEmO (Bloco I PFL - BA. Para emi

tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 317-A, de 1993, da Cómissão de Relações
Exteriores, aprova o textro da Convenção Interamericana sobre
Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores, celebrada
em La Paz, em 24 de maio de 1984.

Tenho a honra de substituir o nobre Colega Deputado Paes
Landim, e acompanho a manifestação favorável de S. Ex'

O parecer é pela aprovação do projeto.
O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo ora

dores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE. (Luís Eduardo) - Vou submeter a

votos o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 317, DE

1993
O Con~sso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto da Convenção Interamericana

sobre Conflitos de Leis em matéria de Adoção de Menores, cele
brada em La Paz, em 24 de maio de 1984.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modificação da Conven
ção bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Senhores que o
aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)

Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa e

vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 317-B, DE 1993

Aprova o texto da Convenção Interamericana
sobre Conflitos de Leis 'em Matéria de Adoção de Me
nores, celebrada em La Paz, em 24 de maio de 1984.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto da Convenção Interamericana

sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores, cele
brada em La Paz, em 24 de maio de 1984.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modificação da Conven
ção, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1995. - Nilson Gibson, Re-
lator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Senhores que a
aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 412-A, DE 1994

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
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Legislativo n° 412, de 1994, que aprova o texto do Pro
tocolo de Refonna da Carta da Organização dos Estados
Americanos (Protocolo de Manágua), frrmado em Ma
nágua, em junho de 1993, por ocasião do XIX Período
Extraordinário de Sessões de Assembléia Geral da OEA:
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa (Relator: Sr. Paes Landim). Pendente de
parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio.

Obs.: Matéria incluída na Ordem do Dia de acor
do com o disposto no § 6° do artigo 52 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A matéria vem a
plenário em virtude do disposto no § 6° do art. 52 do Regimento
Interno.

Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, concedo a palavra ao De-
putado Pauderney Avelino. . .

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PPR - AM Para eInltir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De
putados, esta matéria foi votada e aprovada ainda na Legislatura
passada na Comissão de Relações Exteriores. Estando pendente o
parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, eu o
faço em plenário.

Esta matéria flexibiliza e oferece maiores condições para
que a Organização dos Estados Americanos possa ser ~is efi~z

no combate à miséria e na cooperação entre os países latmo-amen
canos.

Com certeza, o esforço brasileiro será muito útil nessa em
preitada. Portanto o parecer e o voto do Relator são pela sua apro
vação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo ora
dores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a

votos o Projeto de Decreto Legislativo nO 412, de 1994.
O Con~sso Nacional decreta;
Art. 1°É aprovado o texto do Protocolo de Refonna da Car

ta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Maná
gua), finnado em Manágua, em junho de 1993, por ocasião do
XIX Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da
OEA. .

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão ao referido Proto
colo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos ter
mos do 3rt. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Sepllores que o

aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.) .
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa e

vou submeter a votos a seguinte redação final.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 412-B, de 1994

Aprova o texto do Protocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Pro
tocolo de Manágua), fIrmado em Manágua, em ju.

nho de 1993, por ocasião do XIX Período Extraordi·
nário de Sessões da Assembléia Geral da OEA.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo de Refonna da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Ma
nágua), firmado em Manágua, em junho de 1993, por ocasião do
XIX Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral da
OEA.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Proto
colo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos ter
mos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995. Nilson Gibson, Rela-

toro
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Senhores que a

aprovam queiram permanecer como estão. (pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apresentação de

Proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen-

tarpoderão fazê-Io. _
APRESENTAMPROPOSIÇOES OS SENHORES:
DOMINGOS DUTRA - Indicação ao Poder Executivo, por

intermédio do Ministério da Fazenda, de providências com vistas
ao não-fechamento das agências da Caixa Econômica Federal nos
Municípios de Grajaú, Balsas, Estreito e Carolina, no Estado do
Maranhão.

Indicação ao Poder Executivo de adoção de medidas relati
vas à desapropriação do imóvel rural Belém, localizado no Estado
do Maranhão.

Indicação ao Poder Executivo de adoção de medidas relati
vas à desapropriação do imóvel rural Boqueirão dos Vieira, no Es
tado do Maranhão.

CUNHA LIMA - Projeto de lei que dispõe sobre benefícios
fiscais na área do Imposto sobre a Renda concedidos a pessoas ju
rídicas que empreguem trabalhadores com idade superior a 35
anos.

CARLOS MOSCONI - Projeto de lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança em todo o território
nacional.

Projeto de lei que dispõe sobre a cassação da Carteira Na
cional de Habilitação.

CUNHA BUENO - Requerimento de informação ao Minis
tério da Fazenda sobre parecer da Secretaria de Acompanhamento
Econômico à compra da marca de dentifócio Kolynos pela Colga
te-Palmolive.

Requerimento de infonnação ao Ministério da Justiça sobre
parecer da Secretaria de Direito Econômico à compra da marca de
dentifricio Kolynos pela Colgate-Palmolive.

ADYLSON MOITA - Requerimento ao Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação de constituição de
subcomissão especial destinada a apreciar todas as proposições
que alteram o Código Penal e legislação complementar.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Requerimento de infor
mação ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a implanta
ção da Escola Técnica Federal de Campina Grande, Estado da
Paraíba.



6086 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Abril de 1995

CORIOLANO SALES - Indicação ao Poder Executivo de
instalação de uma nova Junta de Conciliação e Julgamento na ci
dade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

FELIPE MENDES - Requerimento de infonnação ao Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal sobre o Projeto de Transposição das Águas do Rio São
Francisco.

INÁCIO ARRUDA - Requerimento de infonnação ao Mi
nistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal sobre a construção do Açude do Castanhão, Estado do Cea
rá.

Indicação ao Poder Executivo, por inteImédio do Presidente
da Caixa Econômica Federal, de revisão de medida que reduziu as
funções de unidades da instituição em cidades cearenses.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Requerimento de informação
ao Ministério da Fazenda sobre a distribuição dos recursos do cus
teio agrícola em 1994, das razões da inoportunidade de suas libe
rações e das providências adotadas para regularização do
suprimento de crédito agrícola no Brasil.

ANA JÚLIA - Requerimento dei infonnação ao Presidente
da Caixa Econômica Federal sobre o processo de fechamento de
agências da instituição.

Requerimento de infonnação ao Ministério da Educação e
do Desporto por inteImédio da Fundação de Assistência ao Estu
dante - FAE, sobre processos que apuraram irregularidades na dis
tribuição de merenda escolar.

Requerimento de infonnação ao Presidente do Tribunal Re
gional do Trabalho 8" Região sobre o Processo n° 1.231191, recur
so ordinário 106/94.

Requerimento de informação ·ao Ministério de Minas e
Energia, por intermédio da Companhia Vale do Rio Doce, sobre o
projeto que explorará o cobre do Igarapé Salobo, no Estado do
Pará.

Requerimento de infonnação ao Ministério da Justiça, por
inteImédio da Ouvidoria-Geral da República, sobre o Processo nO
187/93.

Requerimento de infonnação ao Ministério da Justiça, por
inteImédio da Superintendência da Polícia Federal, sobre proces
sos relativos a desvio de merenda escolar no âmbito da Fundação
de Assistência ao Estudante - FAE.

Requerimento de infonnaçãoao Ministro Secretário Execu
tivo da Câmara de Políticas Regionais do Conselho do Governo e
Secretário Especial de Políticas Regionais, sobre o Fundo de In
vestimento da Amazônia - FINAM, e aos incentivos ftscais admi
nistrados pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
-SUDAM.

Requerimento de informações ao Ministério da Educação e
do Desporto sobre convênios IlIlllados entre a Fundação de Assis
tência ao Estudante - FAE - e a Secretaria de Educação do Estado
do Pará, no penodo de 1991 a 1994.

MADRI SÉRGIO - Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados, de desarquivamento do Projeto de Lei nO 1.747, de
1991.

SEVERINO CAVALCANfE E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta a palavra ''trabalhistas'' ao
texto do art. 179.

FERNANDO LOPES - Projeto de lei que modiftca o art.
27 e seus parágrafos da Lei nO 2.004, de 3 de outubro de 1953, al
terado pelas Leis nO 3:257, de 2 de setembro de 1957, e nO 7.453,
de 27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a Política Nacional
do Petr6leo, institui a Sociedade por Ações Petr6leo Brasileiro So
ciedade Anônima e dá outras providências.

VALDEMAR COSTA NETO - Projeto de lei que dispõe

sobre os regulamentos sanitários básicos sobre alimentos.
FERNANDO GABElRA - Requerimento de infonnaçães

ao Ministério da Saúde sobre as medidas de combate à cc .;lamina
ção de BHC na Cidade de Meninos, Município de Duque de Cal
xias, Estado do Rio de Janeiro.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infonnaçães ao
Ministério da Saúde sobre os cargos exercidos, os períodos traba
lhados e as formas de investidura do servidor Renato Antônio Pra
tes Menegat

Requerimento de informações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social sobre os cargos exercidos, os penodos traba
lhados e as formas de investidura do servidor Fernando Balbi.

Requerimento de infonnaçães ao Ministério da Fazenda so
bre o transporte de cédulas do real, impressas no exterior.

Requerimento de informações ao Ministério da Previdência
e assistência Social sobre contrato de prestação de serviços com a
empresa Rio Claro - Assessoria, Sistemas e Processamentos S/C
Ltda. e sua antecessora Rio Claro Promoções e Participações S/C
Ltda.

Requerimento de infoImações ao Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Refonna Agrária sobre os cargos exerci
dos, os penodos trabalhados e as fonnas de investidura da servido
ra Lia de Campos.

IVAN VALENfE - Requerimento de infonnações ao Mi
nistério da Educação e do Desporto sobre os critérios para a defi
nição das bolsas de estudo de póscgraduação no País e no exterior
(capitais e outras cidades)

Requerimento de informação ao Ministério da Ciência e
Tecnologia sobre os critérios para a deImição das bolsas de estudo
de pós-graduação no País e no exterior (capitais e outras cidades).

ROBERTO PAULINO E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que acrescentou § 5° ao art 156 da Constituição
Federal.

JANDIRA FEGHALI - Requerimento de informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento, por inteImédio do Presi
dente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial- BND~, sobre aplicação de recursos de fomento.

ANTONIO JORGE - Projeto de lei que isenta as farmácias
·e drogarias da obrigatoriedade de dispor de responsável técnico,
caso não haja farmacêutico residente no município.

MARISA SERRANO - Indicação ao Poder Executivo, por
'inteImédio do Ministério dos· Transportes, de restauração de tre
chos das BR-463 e BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul.

SÉRGIO CARNEIRO - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre os critérios a serem adotados na rees
truturação administrativa do Banco do Brasil e da Caixa Econômi
caFederal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar ao
horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra a Sf" Marisa Serrano, pelo PMDB
A SRA. MARISA SERRANO (PMDB - MS. Pronuncia0

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, a edu
cação faz parte intrínseca de nosso projeto de vida. Aqui estou,
como Deputada Federal, porque me propus ser mais uma voz,
mais uma inteligência e mais um coração no Parlamento a defen
der a educação, a lutar pela sua dignificação, pelo reencaminha
mento das proposições legislativas do que ela carece neste
momento. E essa é a luta do meu partido. As duas legislatura pas
sadas tiveram a honra de elaborar, discutir e aprovar um projeto de
diretrizes e bases da educação nacional, cumprindo, aliás, o que
dita a Constituição Federal, em seu art 22, XXIV, ao estabelecer
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que é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e
bases da educação nacional. Infelizmente, em duas legislàturas
não foi possível terminar a obra. Esse fato se deve em parte ao
processo democrático que a Câmara dos Deputados adcitou para
trato dessa relevante matéria. Esse processo exigiu tempo, diálogo,
busca de f6rmuias mais representativas das necessidades e desejos
da sociedade.

Não é para menos, Sr. Presidente. Elaborar uma lei de dire
trizes e bases da educação nacional é tarefa política de extrema
importância e grande complexidade. Fazê-lo com responsabilidade
implica tomar nas mãos a realidade educacional do País, nas suas
divergências internas, nas suas contradições regionais e locais, nas
suas forças de resistência, nas suas energias latentes ou manifestas
de renovação: mas implica, mais que isso, vislumbrar e defmir o
tipo de sociedade que se quer construir. A educação é uma das
molas do desenvolvimento e a mola principal da formação do ci
dadão, da construção da cidadania. Pensar uma nova lei de diretri
zes e bases para a educação no país requer, ao mesmo tempo,
delinear o caminho que a sociedade brasileira deverá trilhar no fu
turo próximo e, quem sabe até no futuro mais distante. Pois não se
muda profundamente os rumos de um povo, não se imprimem ino
vações na fisionomia, política, econômica e cultural de um país se
não pela revolução ou pela educação. A educação tem o poder das
revoluções, só que ela o faz respeitando a vida, num clima de paz,
no esforço conjugado e na cooperação. '

Por essa razão, tivemos a paciência - paciência bíblica de
Jó - para esperar a fermentação das idéias, a obtenção dos consen
sos, o encontro do texto para a nova lei de educação que expres
sasse o que Governo e sociedade, legislador e cidadão desejavam
fosse o novo projeto de sociedade a emergir das novas bases e das
diretrizes educacionais. Foi-nos dificil, a nós que lutávamos na
ponta do sistema de ensino, que ansiávamos pôr em prática na sala
de aula e em todo seu contorno educativo o ordenamento novo que
a Constituição de 1988 estabelecera; foi-nos dificil, digo, manter a
paciência ante o que nos parecia debate interminável. Mas sabía
mos que o tempo era de maturação.

Em novembro de 1993, cinco anos e meio, portanto, depois
da apresentação do Projeto de LDB, a Câmara dos Deputados con
cluiu sua discussão, aprovou o Projeto e o encaminhou ao Senado
Federal. Mais tempo foi necessário naquela Casa. Mais audiências
públicas, mais sugestões e emendas mais esforço para concluir di
vergência e antagonismos e um substitutivo surgiu, parecendo
aperfeiçoar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Trata-se
do Substitutivo Cid Sabóia de Carvalho, da ComissãddeEduca
ção do Senado Federal.

Chegando a esta Casa, tomei como meta envidar esforços,
proceder a gestões políticas para que a LDB chegasse ao fim do
seu caminho legislativo e fosse apresentada à sociedade, pelo me
nos àquela parcela da sociedade que já não têm reservas de paciên
cia porque quer uma nova educação; e por que.não também àquela
outra parcela, acomodada, que não se importa se há ou não uma
nova lei de educação, um novo horizonte a ser buscado, uma nova
diretriz a ser seguida para que as crianças e jovens deste País al
cancem o conhecimento e a formação de sua personalidade.

À Legislatura, portanto, da qual faço parte, tem a responsa
bilidade de acelar o processo de aprovação da LDB. O que desejo,
e o que desejam muitos das Deputadas e dos Deputados com quem
venho trabalhando arduamente nessa matéria, é que possamos, o
mais rápido possível, entregar à sociedade brasileira uma nova lei
de educação nacional e, mais que isso, a melhor lei de educação
possível neste momento. Sabemos que nunca alcançaremos a per
feição, por isso temos que ter a coragem da imPerfeição quando a
ação se faz urgente.

Recentemente, o Projeto de LDB da Câmara, que se encon
trava na Ordem do Dia do Plenário do Senado Federal, retomou à
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania daquela Casa e,
numa reunião conjunta com a Comissão de Educação, recebeu pa
recer pela rejeição, sob o argumento de ser "totalmente eivado de
inconstitucionalidades" em "inúmeros dispositivos de quase todos
os capitulos". Um projeto, também originário da Câmra dos Depu
tados, que estava apensado ao de LDB, mas que versa sobre ''bol
sas de estudo para pós-graduandos", foi tomado como suporte de
um novo substitutivo de lei de diretrizes e bases da educação na
cional.

Temos, assim, Sr. Presidente, um novo Substitutivo de LDB
tramitando no Senado Federal. E é sobre este que desejo tecer al
gumas considerações.

1. Diversas entidades da sociedade civil, que desde o início
do Projeto na Câmara dos Deputados haviam participado do pro
cesso de discussão e apresentado sugestões, vêm manifestando
surpresa e estranh~za com a mudança de texto base de LDB. Per
guntas são postas aos nossos ouvidos: de que serviu consultar
nos? qual a razão de nossas sugestões? Muitos Deputados também
expressam desacordo com os procedimentos que vêm sendo ado
tados. Todos preferiram que o Projeto de LDB da Câmara dos De
putados, na versão que lhe deu o Senador Cid Sabóia de Carvalho
em forma de substitutivo, fosse aperfeiçoado, que dele fossem ex
tilpadas as inconstitucionalidades, incoerências e contradições que
fossem encontradas.

Mas nunca que fosse rejeitado.
2. A Comissão de, Educação, Cultura e Desporto desta Casa,

sob a competente liderança de seu nobre Presidente. Deputado Se
verino Alves, tem optado por uma posição de diálogo. Diversas
reuniões com oPresidente da Comissão de Educação e Cidadania
do Senado, com o Relator do Projeto, nobre Senador Darcy Ribei
ro, e com outros Senadores já foram realizadas, com vistas a intro
duzir as modificações :J10 nov? substitutivo consideradas
essenciais. Mais do que questões de redação está em jogo. Não se
trata simplemente de um texto mais enxuto, menos detalhista. Tra
ta-se de um modelo diferente de sistema de ensino, de uma con
cepção diversa para a' educação nacional. O momento é de
particular importância. Porque não se muda a estrutura básica de
um projeto da envergadura do que defme as bases da educação na
cional sem que exista uma razão forte que o justifique. Como disse
no início, é um modelo de sociedade que está em jogo;

3. Usando o instrumento do diálogo do entendimento, te
mos procurado indicar os pontos no novo substitutivo que carecem
,da revisão, de modificação e, sobretudo, de maior reflexão, a fim
de que a decisão pela mudança seja entendida previamente e aceita
como sendo a melhor. Seguirmos nesse particular, a sábia lição do
grande sociologo, educador, e ex-Deputado Florestan Fernandes,
que, com a sua sabedoria, contribuiu enormemente no Projeto de
LDB na Câmara dos Deputados. Diz Florestan Fernandes.

''Por mais precária que seja, a conciliação consti
tui um processo inevitável nas atividades parlamentares.
O dilema se impõe na .constituição de forças hegemôni
cas, que resolvam problemas educacionais segundo cri
térios comerciais, confessionais ou inconfessáveis"
(Fernandes, F. "Diretrizes e Bases: conciliação aberta",
in ''Revista Universidade e Sociedade", Ano I, n° 1991).

O Substitutivo Darcy Ribeiro tem seus méritos. Aliás, não
poderia deixar de tê-los, uma vez que sai da lavra do grande edu
cador, do incansável batalhador por uma educação séria e honesta
para o Brasil, que é o Prof. Darcy Ribeiro. Ele apresenta inovações
que merecem ser analisadas cuidadosamente.
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4. Dentre os pontos principais do novo substitutivo, ater
me-ia somente a alguns para não cansar V. Ex"s Destaco aqueles
que são objeto de polêmica, pois sobre eles é que devemos refletir.
Considero desnecessário ressaltar os itens com os quais estou de
acordo e que têm recebido concordância de muitOs setores educa
cionais. Anoto, portanto, os seguintes:

4.1. Ulna lei de diretrizes e bases da educação nacional não
pode falar apenas e exclusivamente da educação,escolar. É certo
que a escola é o Iocus pr6prio da aprendizagem. E no seu recinto,
como lugar privilegiado pelas condições que se criam, que os alu
nos constroem conhecimento. No entanto, V. Ex"s hão de convir
comigo que muito se aprende antes, ao mesmo tempo e depois da
escola no seio de outras instituições sociais. E essa aprendizagem
não é desprezível, não é sem importância. Pelo contrário, ela é tão
importante que o próprio conteúdo do estndo escolar tem que estar
com ela articulado e relacionado dinamicamente, sob pena de per
der sentido existencial e motivação.para os alunos.

Pois bem, o texto de LDB da Câmara dos Deputados abria
esse panorama geral da educação, dedicando um prínleiro e breve
capítnlo para definir educação no contexto social, cultural, econô
mico e político da sociedade. Infelizmente, no substitutivo do Se
nado, esse quadro referencial foi suprimido. Aliás, sumiu por duas
semanas para depois voltar, num texto ainda não dado à divulga
ção. Isso nos alegra: o entendimento e )legociação estão nos levan
do a aperfeiçoar o texto da LDB.

4.2. O Senador Darcy Ribeiro apresenta Ulna nova estrutnra
para o sistema de ensino: a educação infantil é retirada do contexto
da educação básica; o ensino fundamental pode ser dividido em
dois ciclos, com terminalidade provisória para o prínleiro; o ensi
no médio não sofre alteração; a educação de jovens e adultos passa
a ser Ulna ação paralela, de caráter supletivo, e o ensino superior é
acrescido de um novo·ciclo ou tipo.de·curso, o p6s-médio, além
dos tradicionais de graduação e pós-graduação.

É claro que não precisamos continuar indefInidamente com
a estrutura do ensino vigente. Inovações podem abrir novos cami
nhos para a educação brasileira. Mas é necessário analisar o que
está sendo proposto, Ulna vez que terá, necessariamente, repercus
sões a médio e longo prazo. Pois bem, no que serefere(à educação
infantil, temos um entendimento diferente ao expresso no recente
substitutivo de LDB. Este revela.uma visão de criança e de seu
atendimento prevalente. nos anos 40 a 60, em nossa sociedade e
está cem anos atrás do que os sistemas de ensino de outros países
já vem fazendo. Os centros de puericultura, agora propostos com
alternativas ou modelos para o atendimento das crianças, prolife~
raram na metade do século, época em que a saúde estava adminis
trativamente ligada à educação. Hoje as ações de saúde e de
assistência, de mães e de nutrizes, devem fIcar afetas às áreas de
competência dos ministérios correspondentes. Além do mais, reti
rar das instituições educativas das crianças de zero a seis anos o
objetivo de construção do conhecimento é ir contra os resultados
de pelo menos 40 anos de pesquisas sobre epistemologia e psico
logia do desenvolvimento.

Não preciso citar Wallon, Piaget, Vigotsky, Brunes, Burt
hon White, para me referir apenas a alguns IUlninares das investi·
gações científicas sobre a fortnação da inteligência da criança e a
elaboração do seu conhecimento a partir do nascimento. Isso é
bastante conhecido nos meios profIssionais. Issç decorre, exata
mente, do avanço no campo das ciências que se debruçaram sobre
a criança e chegaram a resultados irrefutáveis: desde o nascimento
a criança é um sujeito que constrói conhecimentos e, mais que
isso, organiza suas estruturas cognitivas capazes de elaborar o co
nhecimento. Ao chegar à escola, aos sete anos, ela já é portadora
de um cabedal de cultnra e conhecimento que servem de ponto de

partida para os conhecimentos que deverá continuar a construir. Já
não se admite mais a vetnsta idéia de que ao chegar à escola a
criança não sabe nada e tem que começar a partir do zero, seja em
língua escrita, seja em aritmética, seja em conhecimentos sociais e
físicos. Os seis primeiros anos de vida são verdadeiramente anos
educativos de aprendizagem. Seria desrespeito às potencialidade e
às necessidades próprias de aprendizagem das crianças negar-lhes
Ulna institnição educativa, colocando-as em centros de puericultn
ra onde o cuidado pela higiene vale lnais do que a descoberta do
mundo, os hábitos de asseio valem lnais do que as perguntas insti
gantes que a criança faz sobre as coisas e os fatos que a cercam.

Conforta-me que o nobre Senador já tnanifestou concordân
cia com nosso ponto de vista e tenho certeza que em nova versão
de seu substitntivo corrigirá esse descompasso histórico.

Outro aspecto fundamental sobre a educação infantil é o
projeto do Senado que retira a educação infantil da educação bási
ca. Nos países desenvolvidos e na maioria dos países do Terceiro
Mundo ela já é entendida conceituahnente como primeira etapa da
educação básica. Em recente Conferência Mundial sobre Educa
ção ParaTodos, realizada sob a coordenação da Unesco, em Jom
tiem, na Tailândia, e da qual participaram delegados de 155 países,
incluindo autoridades ·nacionais e especialistas em educação, rep
resentantes de 20 organismos intergovemamentais e de 150 orga
nizações não-govemamentais, foi aprovado um documento que,
sobre esse telna particular, diz textna1mente:

"Art. 5° Ampliar os meios e o raio de ação da
educação bâsica - A diversidade, a complexidade e o ca
ráter mutável das necessidades básicas de aprendizagem
das crianças, jovens e adultos, exigem que se ampliem e

.se redefma continuamente o alcance da educação básica,
para que nela se iiJduanl os seguintes elementos:

A aprendizagem começa cOm o nascimento. Isso
implica cuidados básicos e educação na infância, pro
porcionados seja através de estratégias que envolvam as
famílias e comunidades ou progralnaS institucionais,
éOmô for lnais apropriado (Declaração Mundial sobre
educação~.todos~ Jomtiem, Tailândia, 5 a 9 de março
de 1990).

Vejá, Sr. Presidente, Sr"s e Srs Deputados. A educação in
fantil faz parte da educação básica, porque esta foi ampliada por
força da complexidade das necessidades básicas de aprendizagem.
A pr0p6sito, merece outra menção o citado documento:

"A educação básica é mais do que uma finalidade
em si mesma. Ela é a base para a aprendizagem e o de
senvolvimento humano permanentes, sobre a qual os
países podem construir"sistelnaticamente, níveis e tipos
mais adiantados de e$cação e capacitação.". (Idem,
item 4)

O Brasil participou ofIciahnente dessa conferência e assi
nou documento flnal, que serve de referência para os novos cami
nhos qUe a educação básica está seguindo no mundo. Porque,
cinco anos' depois, voltaria 40 ou 50 anos atrás, com Ulna lei de
educação nacional em que, nesse particular, revelaria um anacro
nismo inexplicável?

4. 3. A divisão do ensino fundamental em ciclos é vista por
muitas organizações ligadas à educação como um retrocesso ao
tempo do primário e do ginásio. Argumentam que o ensino funda
mental de oito anos foi Ulna conquista social importante, que bene
ficia sobretndo as crianças das calnadas populares, pois as das
classes média e alta já faziam tanto o prínlário, quanto o ginásio e
prosseguiam o estudo em níveis superiores. Há quem veja no en-
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tanto, nessa possivel divisão em dois ciclos, não um retorno a uma
estrutura superada historicamente, mas uma medida administrativa
e técnica que beneficiará as crianças mais pobres. A grande eva
vão no ensino fundamental se clã entre essas crianças. E quando
elas vão embora da escola antes de completarem os oito anos de
ensino fundamental não recebem certificado e tampouco retornam
aos bancos escolares. O que seria melhor - ouve-se a pergunta 
em nome de uma conquista de oito anos de ensino obrigatório,
perder um alto percentual de crianças que se evadem sem qualquer
documento escolar, ou reconhecer uma realidade socioeducacional
e conceder o registro escolar com certificado de aprendizagem em
ciclos de duração menor?

Sou defensora intransigente da extensão da escolaridade ob
rigatória. É preciso elevar a escolaridade média do brasileiro. Te"
mos apenas três anos e meio de estudo em média para cada
cidadão deste Pais. Não é admissivel que no [mal do sécUlo XX,
quando o que determina as possibilidades de desenvolvimento já,
não são mais as riquezas naturais ou as energias físicas do trabalho
manual, mas a capacidade intelectual, o uiveI de conhecimento, a
criatividade e a capacidade de invenção / inovação, nós ainda este
jamos aquém de quatro anos em média de estudo. O substitutivo
do Senado prevê a possibilidade de aumentar um ano no ensino
fundamental, passando a ter nove, o que é uma sinalização impor
tante de que o desejo do Senador Darcy Ribeiro não é reduzir a es
colarização. Resta saber; entretanto, se o fracionamento em, ciclos
vai contribuir para estimular os alunos à permanência na escola
ou, ao contrârio, para que se evadam com mn diplo~a de meio
curso.

4.4. O tema da educação dos jovens e adultos é outro que
merece ser reanalizado no substitutivo. O projeto da Câmara lhe
dera o status de verdadeira educação, aquela a 'que têm direito os
jovens trabalhadores que, por razões socioeconâmicas, foram pri
vados da oportunidade de freqüentar a escola. O projeto do Sena
do matém o nome e a tarja do ensino organizado pela Lei n° 5.692,
de 1971, exatamente essa que será substituida pela LDB. Nomeá
la "educação básica" de jovens é'adultos é conceitualmente dife
rente de chamâ-la "educação supletiva" de jovens e adultos. Foram
anos de prática e de busca de novos caminhos dentro do sistema
de ensino que levaram a essa nova concepção, consolidada, aliás,
no texto constitucional. quando diz que "o'ensino fundamental é
direito de todos, inclusive para aqueles que a ele não tiveram aces
so na idade própria" (art.208,I). Sabemos que o texto atual já evo
luiu em relação a um projeto anterior que a tratava por
"madureza", como nos idos de 50 e 60.

4.5. No ensino superior aparece a figura dos cursos pós-mé
dios. As perguntas que nos fazemos querem respostas sobre a na
tureza de tais cursos. Já. Não são cursos de uiveI médio, porque
não estão nesse nivel, mas no superior. Ainda não são de gradua
ção, porque estes são nomeados separadamente. Seriain, talvez,
aqueles cursos de "curta duração", que existiram há alguns anos?
Quem sabe essa seja uma inovação importante para o sistema de
ensino. Mas é preciso que saibamos qual a intenção que subjaz a
essa proposta, qual o modelo de profissional que esses cursos for
marão. Poderiam, quem sabe, ser tais cursos pós-médios entendi
dos como expediente para que não se percam tempo e dinheiro dos
estudantes que, por razões socioecon6micas ou pessoais, vêem-se
forçados a abandonar o curso superior? Sabe-se que é grande a
evasão no curso suPerior. Em média, de cada cem alunos que in
gressam, apenas dezessete chegam ao final do curso. Isso significa
desperdício dos poucos recursos de que a educação dispõe e signi
fica perda de preciosos anos de juventude de nossos estudantes. Se
aqueles que não vislumbram a possibilidade de cursar o ensino su
perior até o fim da graduação tivessem altemativade fazer um cur-

so "pós-médio"ou "pré-graduação" (na prâtica é a mesma coisa),
quem sabe saíssem da instituição de ensino superior com um certi
ficado, uma habitação profissional, um reconhecimento documen
tal da aprendizagem realizada.

Estou entendendo corretamente? Todos entenderão assim?
Ou a lei precisará de intérpretes para explicá-la à sociedade e às
organizações educacionais?

4.6. Finalmente, gostaria de comentar o panorama que o
substitutivo do Senado apresenta para o ensino superior. As dife
renças entre esse substitutivo e o projeto original da Câmara dos
Deputados são grandes. Enquanto o procedente desta Casa divide
as instituições de ensino superior em universidade e instituições
não-universitârias, caracterizando cada uma, o Substitutivo do Se
nador Darcy Ribeiro as divide em: universidades, centros de ensi
no superior e outras formas de organização. Após estabelecer as
diretrizes sobre autorização e reconhecimento de cursos, avaliação
e recredenciamento, fornecimento e registro de diplomas, passa a
tratar da autonomia a das universidades. Em outras palavras. a uni
versidade está bem caracterizada no Projeto; os centros de ensino
superior, não. Tampouco o texto diz o que são as "outras fonuas
de organização". Talvez esteja na intenção do autor deixar espaço
para a inovação. Flexibilidade é importante numa lei que pretende
durar muitos anos. Mas como essa seara é fértil em aventureiros
em busca de dinheiro, seria prudente que a lei fornecesse parâme
tros ou exigências mínimas para a constituição de formas de orga
nização diferentes de universidade e de centros de ensino superior.

Ao não mencionar a indissociabilidadeentre ensino-pesqui
sa-extensão (determinada pelo art. 207 da Constituição Federal) e
dizer que as universidades são instituições de formação de quadros
profissionais de ensino superior (SIC), de pesquisa e de domínio e
cultivo do saber humano, estâ claro que a extensão é facultativa.
Da mesma fonua que a pesquisa é facultativa para os Centros de
Ensino Superior e para as "outras formas de organização" das ins
tituições.

Sabemos que esse é um ponto polêmíco e que clã margem a
longos debates no meio acadêmico. Há quem defenda que o ensi
no, no nível-,universitârio, só tem vitalidade quando associado à
pesquisa e que, sem pesquisa, o ensino superior passa a ser mero
repetidor do conhecimento já elaborado, simples transmissor do
cabedal já produzido. E há quem entenda que pesquisa não se faz
sem as condições materiais favorâveis e sem profissionais treina
dos ou qualificados para tanto. Segundo os defensores dessa posi
ção, grande parte das pesquisas, feitas obrigatoriamente, não
passam de arremedos infrutíferos de pesquisas já realizadas em
centros mais bem preparados.

Mas essa segunda posição leva, certamente, à idéia dos
Centros de Excelência, que podem acabar tornando-se "torres de
marfim". A complexidade do funcionamento de uma instituição de
ensino superior nos mostra, por exemplo, uma universidade que,
no seu conjunto, poderia ser considerada fraca, mas que tem uma
excelente equipe e ótimos trabalhos de pesquisa numa área parti
cular. Mesmo as universidades tidas como as mais expressivas na
produção científica não são excelentes em todos os campos de sua
atividade acadêmica.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o Projeto
do Senador Darcy Ribeiro contempla grande parte do Projeto de
LDB da Câmara dos Deputados (PLSo n° 101), mesmo que o pare
cer seja pela sua rejeição. Continuamos trabalhando para corrigir
as distorções e os desvios mais sérios na rota do que seria a pro
posta de LDB. E temos esperança de que de todo esse trabalho re
sultará um projeto realmente à altura das necessidades da
educação em nosso País.
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Esperamos que os Deputados aqui presentes e aqueles que,
mesmo não sendo da área de educação, realmente entendam que o
projeto da LDB é fundamental para que possamos mudar a estru
tura e a fisionomia deste País, unam-se ao grupo que trabalha na
Comissão de Educação, de modo que tenhamos uma LDB que
contemple os anseios e as aspirações não só dos educadores, mas
de toda a sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso da SrO Marisa Serrano, o Sr.
Luis Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur 2° Vice-Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com a palavra o
nobre Deputado Adylson Motta, pelo PPR. V. Exa dispõe de 5 mi
nutos na tribuna.

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR - RS. Sem revisão do
orador. ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há poucos dias
rejeitamos o veto aposto pelo Presidente Itamar Franco no que diz
respeito à desindexação da dívida dos agricultores com a TR. Isso,
evidentemente, provocou uma reação enorrae, como se esperava.
Uma das finalidades dessa posição, tomada conscientemente pelos
Srs. Parlamentares, é alertar para a necessidade de tratar com se
riedade um assunto descurado pelo Governo, que vem enrolando a
classe de produtores rurais, prometendo soluções que não são pos
síveis e, praticamente, dizimando a produção primária neste País.

Pois bem, Sr. Presidente, como resultado dessa votação, as
sistimos a uma reação violenta por parte das autoridades federais.
O próprio Presidente da República, homem conhecido pela sua
educação, postura e imagem de estadista, esqueceu-se de sua con
dição de primeiro magistrado deste País e partiu para a linguagem
chula, agressiva e injusta para com os parlamentares.

Quero, da minha parte - e penso que falo em nome de vá
rios Deputados, eu que votei contra o veto -, repudiar a afrrmação
atribuída ao Presidente da República, quando qualificou de ''ma
landros" aqueles que votaram pela derrubada do veto.

Sr. Presidente, somos homens sérios; temos compromissos
com um segmento sério deste País, que é 'o setor agrícola. E agi
mos com toda a consciência, porque precisamos fazer com que
este Governo pare, examine e dê uma solução defmitiva para o se
tor primário.

Não aceito e repilo essa increpação, se for verdadeira, feita
pelo Presidente da República, tachando os Srs. Parlamentares de
"malandros". Isso não fica bem para um Presidente da República,
principalmente para um político conhecido pela sua fmura, educa
ção e postura, como é o Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Quero deixar meu protesto. Assim como derrubamos o
veto, vamos também tabelar os juros em 12%, embora isso seja
uma negação de todas as leis de mercado, de modo que o Governo
procure uma solução para esse setor. Parece que, se não houver
esse tipo de providência, se não nos levantarmos, se não nos er
guermos contra essas tropelias, o Governo não torraará qualquer
medida profunda que vá ao alcance dos interesses da economia,
principalmente do setor primário.

Sei dos reflexos da medida adotada, mas creio que está na
hora de o Presidente da República sair do pedestal com a sua equi
pe de tecnocratas e dialogar com aqueles que trabalham a terra,
que dependem de uma política séria do Governo. Mais uma vez,
em nome dos homens sérios que votaram sim, quero repelir, se for
verdadeira, essa increpação do Sr. Fernando Henrique Cardoso, de
que quem derrubou o veto foi "malandro". Sou um homem sério,
pauto a minha vida por atitudes sérias, e, seja quem for o detrator,
eu não o aceito e o repilo desta tribuna.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra o

nobre Deputado Adroaldo Streck, pelo PSDB. S. Exa tem 10 mi
nutos para o seu pronunciamento.

O SR. ADROALDO STRECK (pSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente SI"s e Srs. Deputados, quero respon
der ao orador que me antecedeu.

O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
contrário, está a favor de uma melhor situação na agricultura, mes
mo porque ninguém ignora que o setor primário é estratégico para
um País <'-Orno o Brasil. O que temos hoje é uma sucessão de erros
acumulados do tempo em que o partido do Deputado que me ante
cedeu - o Deputado Adylson Motta - a ARENA, não tinha qual
quer preocupação com produção e produtividade. No entanto,
havia dinheiro à vontade para dar inclusive a apaniguados políti
cos, porque muita gente política naquela época tomou dinheiro
quase que a custo zero no Banco do Brasil sem a mínima preocu
pação com produção e produtividade.

Chegamos a uma situação em que se pode e se deve prote
ger os setores estratégicos, como a agricultura, mas não de um mo
mento para o outro, como desejam alguns companheiros
Deputados, eventualmente através de um canetaço, tomando di
nheiro do Tesouro Nacional para a cobertura de um problema que,
repito, é crônico e existe desde quando me conheço por gente, e já
se vai muito tempo.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adylson Motta.
O Sr. Adylson Motta - Nobre Deputado, V. Exa concorda

com a qualificação de "malandros" dada pelo Presidente da Repú
blica aos Parlamentares que votaram contra o veto? Quero saber se
V. Exa concorda com essa afrrmação, estampada em todos os jor-
nais, que não foi desmentida. .

O SR. ADROALDO STRECK - Sinceramente, não co
nheço esse detalhe; apenas o ouvi de V. Exa, mas acredito não ser
o caso de discutirmos, e sim verificaremos o que representou esse
ato.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arnaldo Madeira.
O SR. ARNALDO MADEIRA - Apenas para esclarecer:

quem leu O Estado de S. Paulo percebeu que aquela não foi uma
afrrmação do Presidente, mas uma frase do jornal interpretando o
que foi dito pelo Presidente da República. Está no jornal, com to
das as letras. Basta ler e perceber o que é a manchete e o que é o
texto atribuído ao Presidente da República.

O SR. ADROALDO STRECK - Deputado Arnaldo Ma
deira, agradeço a V. Exa o amparo, porque conheço muito bem o
Sr. Presidente da República e sei que esse não é o vacabulário de
S.Exa

Quero ressaltar - e isso todo o mundo sabe - a estabilidade
da moeda, que estamos conseguindo há bastante templo. Há exatos
9 meses o táxi, o gás de cozinha e a gasolina têm o mesmo preço.
O pão e alguns produtos essenciais inclusive baixaram de preço.
Quando isso aconteceu neste País? Então, o brasileiro começa a
comer mais, começa a ter certeza do que fazer com o seu salário.

Essa obstinação de o Governo manter a pureza da moeda
vai continuar. Ainda ontem falei com o Presidente da República.
Sei que o Governo está aparelhado para conter a inflação e fazer
com que os menos favorecidos não sejam maltratados por aquilo
de que não podem defender-se, a inflação. Se por um lado o Go
verno mantém e honra suas tarifas, por outro lado alguns setores
começam a abusar, como é o caso específico - estava lendo - de
utensílios e materiais de limpeza, que nos últimos dias subiram
12%, um verdadeiro escândalo numa economia estável. O povo
precisa ajudar o Governo, gastando apenas o absolutamente neces
sário em material de limpeza.
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O queijo mussarela subiu 45%. Não vamos mais consumi
lo. É isso que aqueles que têm poder aquisitivo precisam colocar
na cabeça: o Governo sozinho não tem condições de segurar a ga
nância do comércio. Precisa do apoio e da colaboração do povo.

Sr. Presidente, quando me lembro do que estamos vivendo
no Brasil, rememoro o que vi em 1966, na Alemanha, quando lá
estudava. O País vivia um momento de extrema dificuldade, já
com uma pequena inflação que causava preocupações. Houve um
aumento mínimo nas tarifas públicas de telefone que não chegava
a 5%. A população simplesmente passou a não telefonar mais. Foi
tão contundende essa decisão que os Correios e Telégrafos, que
administram as telecomunicações, foram obrigados a restabelecer
a tarifa anterior num prazo de 30 dias. Estavam perdendo milhões
e milliões de marcos, apenas porque tinham feito esse pequeno au
mento. Este é o tipo de conduta que nós, brasileiros, precisamos
adotar, se quisermos ser desenvolvidos.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equipe eco
nômica são pessoas absolutamente normais. Como nós, são sujei
tos a enxaquecas, dores de cabeça, dormem mal e precisam do
auxílio da população inteira pará que possam encaminhar, no bom
sentido, a economia do País.

Não há Governo lá, povo aqui, ou Executivo lá, Legislativo
aqui no Congresso. Ontem, o Presidente da República foi a uma
partida de futebol, reunindo gente nossa e funcionários do Execu
tivo. S. Ex& estava lá por ter consciência de que o Executivo neces;
sita do Congresso como nós precisamos do ar para sobreviver. E
esta a situação do Executivo, que sabe muito bem que sem o apoio
desta Casa nada fará.

O Presidente da República lá esteve, confraternizando-se
com todos, gente de oposição, companheiros seus, porque tem
consciência absoluta de que, no momento em que ~ós, Legislativo
e Executivo, estivermos armados, o País ganha. E esta a aposta
que o Presidente está fazendo, e pelos dados da Casa o retorno é
verdadeiro. Vão ser aprovadas as reformas propostas, sim, porque
esta é a consciência da Casa. O real e o País não sobrevivem, se
não tivermos coragem de fazer algumas mudanças obrigat6rias e
urgentes de que necessitamos.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Matheus Schmidt, pelo PDT, que disporá de
dez minutos na tribuna.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS.) - Sr. Presi
dente, Sn e Srs. Deputados, está ocorrendo uma reação desusada
do Poder Executivo a respeito da posição clara, insof1smável e pa
triótica que o Congresso Nacional assumiu rejeitando o veto da
TR.

O Presidente da República chamou os Deputados que vota
ram contra e os devedores, mais particularmente, de malandros.
Não são malandros os 388 que rejeitaram o veto. Aqui não há ma
landros. Como também a sofrida agricultura brasileira não é com
posta de malandros. Não há malandragem entre os que têm as
mãos calejadas em função do trabalho do dia-a-dia. Malandro é
quem não cumpre a palavra empenhada, malandro é quem não
obedece aos princípios da ética política, malandro é quem desres
peita a moral pública. Quem é que fez isso? Não foi o Congresso
Nacional.

Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, no avulso do veto está
a mensagem do Presidente da República contendo as razões do
procedimento. Nessa mensagem, de 27 de maio do ano passado, o
então Presidente Itamar Franco refere-se claramente à negociação
que teria ocorrido entre o Congresso Nacional e a área do Executi
vo e diz que o Congresso não se deveria preocupar porque o Go
verno - o Executivo -, ao examinar a conversão dos contratos da
agricultura de cruzeiro real, para real, iria incluir índices de corre-

ção equivalentes aos dos preços mínimos e dos contratos dos de
vedores da agricultura.

Está escrito e assinado pelo Presidente da República que
claramente diz o seguinte:

"Com o objetivo de preservar o princípio enun
ciado na versão inicial do Projeto de Lei de Conversão
da MP n° 457/94, negociado com o Congresso Nacional,
o Executivo incluirá, na regulamentação relativa à trans
formação dos contratos de cruzeiro real para real, um
dispositivo que assegure o equilíbrio econômico-fman
ceiro entre os termos do crédito agrícola e os da política
de preços mínimos, ou seja, a equivalência entre os indi
cadores de um e de outro."

O texto não pode ser mais claro: foi um compromisso for
mal assumido pelo Poder Executivo, subscrito pelo Presidente da
República, Excelências! Onde é que está a ética na política? Onde
é que está a moral pública de quem, depois, vem dizer que malan
dro são aqueles que exigem do Governo o cumprimento da palavra
empenhada? Onde é que está a malandragem? É aqui, do lado do
Poder Legislativo, ou é lá, do lado do Poder Executivo, que des
cumpre sua palavra? E agora, o Governo ainda diz que o rombo é
de 10 bilhões de dólares, como se fosse possível 4 bilhões de dóla
res de empréstimo gerar 10 bilhões de juros e correção monetária
em tão pouco tempo! Isso é malandragem, e o Congresso não pode
aceitar tal coisa sem que seja lavrado aqui o mais veemente protes
to.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Wilson Braga, para uma Comunicação Parla
mentar, pelo PDT, por cessão de tempo feita pelo Deputado Mat
heus Schmidt.

O SR. WILSON BRAGA (pDT - PB . Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a proposta do Go
verno de desmonte da Previdência realmente vem conseguindo fa
zer com que toda a opinião pública brasileira se posicione contra.
A sociedade brasileira está se unindo para combater as medidas
desvairadas que o Governo Federal tenta impor, a todo custo, ao
Congresso Nacional, visando a prejudicar os assalariados, os apo
sentados, os trabalhadores rurais, enfnn, aqueles que no País, ad
quiriram seus direitos por meio de conquistas do passado, que
estão inseridas na Constituição Federal.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a Associação dos Inativos e
Pensionistas da Universidade Federal da Paraíba me encaminhou
e estou passando às mãos de V. Ex& para que faça chegar às Co
missões Técnicas que examinam as quatro propostas de desmem
bramento da Previdência Social- o seguinte memorial, que passo
a ler:

"A Associação dos Inativos e Pensionistas da
Universidade Federal da Paraíba - ASISP-UFPB, enti
dade representativa de classe, com sede social sito à Av.
Epitácio Pessoa, 621, João Pessoa, capital do Estado da
Paraíba constituída na conformidade do Estatuto Social,
devidamente inscrita no CGC (MP) sob nO
40.975.633/0001-30, e seus associados, todos ao final
assinados, considerando as possíveis mudanças que se
cogitam para a nossa atual Constituição Federal, pro
mulgada que foi no dia 5 de outubro de 1988, engajada
na luta pela preservação e manutenção dos direitos con
sagrados pela referida Constituição aos servidores públi
cos inativos e pensionistas, vem, encarecidamente a
presença dos SENHORES CONGRESSISTAS, homens
públicos que representam de forma direta e indiretamen
te o povo brasileiro, cujo poder emana do povo em con-
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seqüência da confiança que lhes foi depositada mediante
as suas eleições através do voto direto, as quais incube a
responsabilidade de preservar, melhorar e enaltecer os
direitos e a condição de vida dos cidadãos repre
sentados, pedir que defendam a preservação do Artigo
40 e seus parágrafos 4° e 5°, da atual Carta Magna, o pri
meiro que diz respeito a igualdade de direitos entre os
servidores inativos e sua equivalência com os vencimen
tos e proventos dos servidores ativos e inativos, certo de
que assim procedendo, estarão Vossas Excelências,
agindo dentro do melhor espírito de justiça, e de fonua a
proporcionar aos inativos e pensionistas senão uma vida
de pompas e riquezas, mas pelo menos uma sobrevivên
cia digna.

João Pessoa, 10 de março de 1995. - Assinados Carlito
Gondim, Presidente - Guilherme de Vasconcelos, Vice-Tesou
reiro - Oséas de Almeida Neto, Vice-Presidente - Josias Manoel
de Souza, Secretário. Teresinha de Lourdes Lima, Tesoureira.

Sr. Presidente, o documento está assinado pelos Presiden
tes, Vice-Presidente e demais membros da diretoria.

Faço-o chegar às mãos de V. Ex" neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Chico Vigilante, pelo Pr.
O SR. CIDGO VIGILANTE (pT - DF. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, pretendo dividir o tempo do Partido dos
Trabalhadores com o Deputado Fernando Ferro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, participei, no último fmal de
semana, de um seminário promovido pelo Governador do Distrito
Federal, Prof. Cristovam Buarque, que analisou os cem dias de seu
Governo democrático e popular.

Estamos começando a mostrar para a opinião pública a rea
lidade encontrada no Distrito Federal e as mudanças operadas nes
ses cem dias, a começar pela questão da terra. O Govemador do
Distrito Federal, Cristovam Buarque, ao assumir o Governo en
controu em situação irregular muitos dos condomínios existentes
no Distrito Federal. S. Ex", com coragem e determinação, já apon
tou os caminhos para a solução do problema, no sentido de tornar
viável a legalização da terra pública do Distrito Federal.

Outra questão é a da bolsa-educação, para operar na prática
a proposta da renda mínima sugerida pelo Senador Eduardo Supli
cy, ou seja, do Imposto de Renda negativo. Cada família que tiver
seus fIlhos regulamente matriculados em escola pública e que não
tiver renda passará a receber um salário mínimo. Começamos a
aplicar esse projeto na cidade-satélite do Paranoá, e o Governador
Cristovam Buarque pretende estender o benefício a todas as cida
des-satélites de Brasília, para atender à população realmente ca
rente.

Outro objetivo do Governo do Distrito Federal, que fIcou
evidente no seminário, é a recuperação da área de segurança públi
ca, relegada a segundo plano pelo Governo Roriz. Não houve
preocupação alguma com a segurança pública no Distrito Federal,
mas agora estamos caminhando para a sua recuperação, sob a ad
ministração do Prof. Cristovam Buarque.

Outra área em situação crítica é a da Saúde, para a qual o
Governo Cristovam Buarque também direciona medidas para a
sua recuperação.

Uma das situações mais cIÍticas - está abaixo da crítica - é
a da educação. Contamos, inclusive, com o apoio decisivo da De
putada e Prot"". Esther Grossi. De maneira voluntária - e é bom
que se diga - e sem remuneração, S. Ex" está 'dedicando horas de
sacrifício no trabalho de recuperação da educação no Distrito Fe
deral.

Enflll1, o Governo se fmna perante a opinião pública brasi
liense, age com transparência e democracia e sabe enfrentar as ma
nifestações populares. A policia que está nas ruas tem por objetivo
dar segurança à população e não bater nas pessoas conforme vem
ocorrendo em outros Estados. Aqui, no Distrito Federal, a polícia
está realmente voltada para dar sustentação e segurança à popula
ção.

Orgulho-me de ter ido às roas para eleger Cristovam Buar
que Governador da Frente Brasília Popular, que tem no Partido
dos Trabalhadores a sustentação maior. Hoje me orgulho e conti
nuar dando sustentação ao Governo do Distrito Federal, que tem a
oportunidade de mostrar ao Brasil inteiro a capacidade administra
tiva do nosso partido, a seriedade com que tratamos as questões, a
nossa capacidade de governar com transparência, de recuperar o
sistema básiCQ de saúde, o sistema de educação e o sistema de se
gurança. Encontramos esta Capital com uma herança maldita de
150 mil desemp~gados.Agora, num trabalho de parceria com o
pequeno e o médio empresário, estamos apontando também para a
geração de empregos,'a flll1 de que a população de Brasília possa
ter um pouco mais de tranqüilidade.

Portanto, o Governo do Distrito Federal deu certo nesses
cem dias e, seguramente, dará certo durante os próximos quatro
anos. Sem dúvida, faremos o sucessor do Prof. Cristovam Buar
que. Àqueles que têm criticado o Governo, àqueles que deram sus
tentação aos desmandos ocOrridos no Distrito Federal até hoje,
queremos dizer que, ao invés de criticarem a Administração Cris
tovam Buarque, deveriam aconselhar os amigos empresários a pa
garem os impostos. Na: verdade, são sonegadores de impostos. Se
continuarem sonegando, seguramente tenninarão na cadeia, por
que agora, no Distrito Federal, malandro que não paga imposto
não tem mais apoio nem sustentação.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra o
nobre Deputado Welson Gasparini, pelo PPR.

O SR. WELSON GASPARlNI (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presid~nte, Sr"s e Srs. Deputados, penso que o
Presidente Fernando H~nrique Cardoso precisa apresentar à opi
nião pública nacional medidas de impacto.

Temos ouvido, desde o início deste Governo, que seria rea
lizada uma administração corretiva, em processo gradual. Mas em
uma Nação como a nossa, onde as injustiças são enonues e milhõ
eS de brasileiros padecem com o desemprego, baixos salários e
aposentadorias aviltantes. Há pressa. Essas pessoas, mais do que
nunca, querem um governo que promova ações administrativas de
impacto.

É lógico que a infra-estrutura administrativa deste Pais pre
cisa de tempo para ser realizada concretamente e dentro de objeti
vos maiores. Mas existem algumas medidas e impacto que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso poderia adotar, pois tra
riam grandes resultados, de imediato, e lhe dariam a simpatia e o
apoio de que precisa nesta fase da vida nacional. E uma dessas
medidas, talvez a principal, seria o combate à sonegação.

No momento em que o Governo afrrma não ter dinheiro
para educação, saúde e saneamento básico, revolta qualquer brasi
leiro saber que bilhões de reais são sonegados neste País por ho
mens que estão acostumados a não pagar impostos, por empresas
que não cumprem com suas obrigações legais. Ainda agora, o Go
vernador Mário Covas denuncia que há quase um ano o Governo
de São Paulo não cobra daqueles que têm débitos para com o Go
verno. E não é justo, Sr. Presidente, que funcionários públicos te
nham de fazer greve, que aposentados sofram as conseqüências de
uma péssima arrecadação, como acontece hoje nos diversos níveis
de governos, porque não se cobra dos que devem ao Governo e
não se combate a sonegação convenientemente.
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Já se disse com muita propriedade - aliás, técnicos da pr6
pria Administração Federal - que existe hoje uma evasão de ren
das da ordem de 50%. Então, antes de falarem em reforma
tributária, em criação de novos impostos, o Presidente da Repúbli
ca e os Governadores de Estado, deveriam fazer com que as leis
tributárias fossem respeitadas neste País. Só paga impostos aquele
que tem de pagar quantias pequenas ou o trabalhador que tem des
contado em sua folha de pagamento o valor a ser pago. Empresas
descontam bilhões de reais, inclusive dos trabalhadores, e não fa
zem o devido recolhimento à Previdência Social.

A máquina funciona a passos de tartaruga quando deve co
brar dos grandes devedores, mas é ágil, como as companhias de
eletricidade, quando precisa cobrar e um trabalhador. Se este não
paga suas contas de luz e de água, em vinte ou trinta dias o abaste
cimento de luz e de água é cortado. Os grandes devedores recebem
mais créditos, recebem até comendas!

Sr. Presidente, quero sugerir ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso que agilize sua administração para cobrar dos deve
dores, daqueles que não cumprem as leis tributárias. Só com essa
arrecadação conseguiremos grande parcela de d~eiro para edu
cação, saúde, casa popular e saneamento básico. E preciso acabar
com a sonegação em nosso País. Esta seria uma medida de impac
to do Governo Federal!

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com a palavra o
nobre Deputado Eliseu Resende pelo Bloco Parlamentar
(PFLfPTB), que disporá de dez minutos para o seu pronunciamen
to.

O SR. ELISEU RESENDE (BlocolPFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago a este
plenário minha profunda preocupação quanto ao enorme cresci
mento da dívida mobiliária interna, como conseqüência da política
governamental de manter taxas elevadas de juros. Esse assunto,
que vem sendo tratado pela imprensa especializada, mereceu gran
de destaque na edição de ontem do jornal' 'O Globo".

Os déficits registrados na balança comercial nos últimos
meses e as fugas de capitais, em parte decorrentes da crise mexica
na, fizeram com que o Governo brasileirao adotasse a decisão de
elevar mais as taxas de juros, situando-as hoje em 4,3% ao mês, ou
seja, cerca de 67% ao ano.

Ressaltamos que os juros, pagos por mês no Brasil, corres
pondem ao que se paga em quase um ano em países de economia
estável.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estas altíssimas taxas
de juros, por certo das mais altas do mundo, embora possam ser
convenientes agora, como remédio amargo destinado a corrigir os
erros cometidos, em passado recente, na gerência de nossas contas
extremas, provocam, por outro lado, além da inibição do processo
produtivo, enorme desequilíbrio em nossas contas internas, difi
cultando o alcance do preconizado equilíbrio orçamentário, ou
ajuste fiscal, entendido como condição indispensável à sustentação
definitiva do Plano Real.

Registre-se que a dívida mobiliária federal - em títulos do
tesouro nacional e bônus do Banco Central- que há dois anos so
mava cerca de 32 bilhões de dólares, é hoje duas vezes superior,
alcançando o montante de 65 bilhões de dólares, tendo sofrido,
portanto, extraordinário crescimento no período de dois anos.

Queremos destacar, pela reportagem de "O Globo" que a
questão fica mais grave diante da perspectiva de que, com os
atuais níveis das taxas, o Governo brasileiro terá de pagar, neste
ano, mais de 40 bilhões de dólares de juros aos banqueiros, inves
tidores e especuladores que compõem o mercado financeiro capta
dor destes títulos.

Como este montante está longe de poder ser coberto pela

arrecadação dos tributos federais, pois corresponde a mais de me
tade da arrecadação total prevista, não haverá alternativa senão sua
incorporação ao principal da dívida a qual poderá, desse modo, al
cançar a alannante cifr,l de 100 bilhões de dólares em espaço de
tempo não muito longo.

Este quadro Srs. Deputados, nos leva à constatação de que,
dentro de pouco tempo, nosso passivo mobiliário terá ultrapassado
o somatório dos valores dos ativos da União nos balanços patrimo
niais de nossas empresas estatais, podendo tornar irrelevante os
efeitos dos programas de privatização voltados para a liquidação
da dívida interna.

O horizonte sombrio, aqui desenhado, reforça nosso enten
dimento de que mnedidas urgentes, frrmes e conscistentes, terão
de ser adotadas pelo Governo e pelo Congresso Nacional visando
à saúde econômico-financeiro deste País.

Em primeiro lugar, deve-se desenvolver grande esforço
para obtenção de melhores resultados em nossa balança comercial
e de capitais, de modo a alcançar-se novamente o equilibrio do
Balanço de Pagamentos, gerando assim condições para a mais rá
pida redução das taxas de juros.

Em segundo lugar, é preciso saber que há uma imperiosa
necessidade de se intensificar e acelerar o programa de privatiza
ção, com a condição sine-quanon" de que a venda de ativos só será
autorizada se seu resultado for aplicado exclusivamente na liqui
dação dos passivos, prioritariamente os mais onerosos.

Em terceiro lugar, acelerar os estudos e decisões quanto à
reforma tributária, para simplificar o sistema, torná-lo mais efi
ciente, eliminar as margens de sonegação, a fim de que a receita
efetivamente arrecadada possa ftnanciar os programas sociais bási
cos da atuação governamental e, ainda, gerar os superavits primá
rios necessários ao pagamento dos serviços da dívida.

Essas três linhas de ação são prioritárias e essenciais para
que a Nação Brasileira possa continuar respirando ares de tranqüi
lidade e confiança quanto aos rumos do programa de estabilização
econômica.

Durante o discurso do Sr. Eliseu Resende, o Sr.
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 2°
do artigo 1Bdo Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao Deputado Fernando Ferro, que dispõe cinco minutos restan
tes do tempo destinado ao PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, desde o
ciclo de ditadura militar, apesar de expressivas figuras da direita
de Pernambuco na cúpula do poder central, nosso Estado não con
seguiu, a exemplo de outros, nenhum projeto estruturador para sua
economia.

Ficamos à margem, num misto de incompetência e servilis
mo que os apoiadores do regime militar em nosso Estado não têm
como esconder. É para reclamar desse tratamento secundário a que
temos sido submetido que trago para esta Casa, outra vez, o tema
instalação de refmaria de petróleo, um investimento da ordem de 2
bilhões de dólares, que hoje é alvo de disputa entre Estados do
Nordeste. Nossa preocupação torna-se crescente graças a indícios
que surgem no processo de escolha da localização da mencionada
refinaria, hoje conduzido pelo Sr. Jool Mendes Rennó, Presidente
em exercício da PETROBRÁS. É de se estranhar o atraso na apre
sentação dos resultados dos estudos técnicos que qualificariam a
melhor localização, procedimento cOluqueiro e usual que a empre
sa tem reconhecida competência para fazer em tempo relativamen
te curto.



6094 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1995

O Sr. Renn6, que no plenário da Comissão de Minas e
Energia comunicou que tal resultado s6 seria conhecido em de
zembro, confidenciou a jomalistas que Pernambuco estava descar
tado das alternativas, visto que seria dada prioridade à duplicação
da RefInaria de Mataripe, na Bahia, que curiosamente era tida
como tecnicamente saturada.

Quase simultaneamente a essa defmição, tomamos conheci
mento de manejo de verbas no Governo Federal, que direncionou
cerca de 150 milhões de reais para o Porto de Mucuripe, no Ceará,
com evidentes intenções de tomá-lo competitivo frente às outras
alternativas. Somada a tudo isso há a conhecida relação de amiza
de e compadrio do Sr. Renn6 com o Governador do Ceará, que in
clusive bancou sua indicação para o cargo que ocupa desde a
gestão de Itamar Franco. É evidente que estas ligações, as atitudes
e o comportamento do Sr. Renn6 nos autorizam a ter fundadas
suspeitas sobre seu papel de condutor dessa defmição. Além do
mais, o Sr. Renn6 que, recentemente, de fonna autoritária e poli
cial, tentou impor a lei do silêncio aos petroleiros no debate sobre
a privatização da PETROBRÁS, chegou a acusar os dirigentes sin
dicais de privilegiados. Na verdade, ele, que entrou na PETRO
BRÁS sem concurso em 1981, carrega contra si uma ação de
gerenciamento naquela empresa que depõe contra sua capacidade
gerencial. Entre outros fatos, o Sr. Renn6 carrega uma parcela de
responsabilidade no trágico acidente de Enchova, uma explosão de
um poço de petr6leo que resultou na morte de 37 funcionários da
PETROBRÁS. Havia contra-indicação de operação, que não foi
acatada pelo Sr. Renn6. Isto lhe custou uma reação dos sindicatos
e dos familiares das vítimas que cuhninou no veto a sua indicação
pelo Ministro de Minas e Energia no ano de 198§, Aureliano Cha
ves, para o cargo de Presidente da PETROBRAS. Depois, o Sr.
Renn6 solicitou licença da empresa para, posterionnente, em
1990, ser demitido no Governo Collor, num acordo feito dois me
ses após a leva de demissões que se abateu sobre os servidores.

Estranhamente, em 1992, o Sr. Renn6 volta para assumir a
Presidência da PETROBRÁS por três anos. Nesse penodo tem
acumulado uma relação conflitiva com os quadros técnicos da em
presa e com os sindicatos do setor e demonstrado uma trajetória de
oportunismo. De ferrenho defensor do monopólio do petr6leo pela
União passou a tiete da proposta de privatização que ora tramita
no Congresso, numa clara intenção de garantir o cargo que ocupa.

Em 1994 patrocinou ato administrativo para facilitar o in
gresso de um "trem da alegria" na PETROS (fundação de empre
gados da PETROBRÁS), que exigiu dos cofres do Estado
participação com 70% da j6ia de admissão naquela fundação, o
que resultou em soma superior a 70 milhões de reais. Entre os cer
ca de 1.700 benefIciados estava ele, o Sr. Renn6. Por conta disso
responde a ação penal impetrada pela representação de associados
que não aceitaram esta esperteza.

O Presidente FHC tem dito que sob seu Governo não acei
taria pessoas cujo caminhar não trilhe pela lisura, pela ética e pelo
espírito público na gestão do Estado.

É de posse desses elementos que ponho sob suspeição a fI
gura do Sr. Rennó para conduzir decisões tão importantes e sérias
como a que se está a tomar sobre a refmaria do Nordeste. Em res
peito à cidadania, peço ao Sr. Presidente da República o afasta
mento desse senhor, cuja presença põe em dúvida os propósitos de
lisura, isenção, e seriedade na condução dos objetivos de qualquer
administração.

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

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIElRA (BlocolPFL - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar, pro
fundamente consternado, o falecimento de Miguel Sedrez, grande
líder do meu Estado, Santa Catarina, apesar da pouca idade, 42
anos.

Miguel Sadrez, nascido em Botuverá, era Vereador da cida
de de Florianópolis, Líder da bancada do PLF, 10 Secretário da
Câmara. Tinha projetos destacados para melhoria de vida na Capi
tal de Santa Catarina, como o combate à violência urbana e a pro
teção aos estudantes. Vinha de uma carreira como
Secretário-Adjnnto da Ciência e Tecnologia do Estado e Secretá-

. rio dos Transportes e nos deixou prematuramente, o que muito la
mentamos.

Rogamos a Deus que dê forças à sua esposa, D. Maria Apa
recida, a seus dois fIlhos e aos demais familiares, para superarem
essa adversidade.

Lamentamos o falecimento do Vereador e, líder de Santa
Catarina Miguel Sadrez.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Esta Presidência
associa-se à manifestação de pesar levantada pelo nobre Deputado
José Carlos Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Domingos Leonelli, pela ordem.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (psDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar nesta Casa um
acontecimento da maior importância para minha cidade, Salvador.
A administração da Prefeita Lídice da Mata passou pelo mais bru
tal cerco de comunicação durante dois anos, pois nem sequer apa
rece na televisão de maior audiência em nossa cidade. Nosso povo
foi capaz de enxergar por cima dessa muralha eletrônica; e a pes
quisa que a DataFolha realizou em Salvador revelou que a admi
nistração da Prefeita Lídece passou de 47% de ótimo e bom, em
dezembro de 1994, para 74% em abril de 1995.

Era o registro que gostaria de fazer, porque considero uma
vitória da inteligência, da perspcácia e da sabedoria popular, ape
sar dos monopólios dos meios de comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, PCdaB e que dispõe de
cinco minutos, complementando o tempo destinado ao seu partido,
para Comunicações Parlamentares.

O SR. AGNELO QUElROZ (pCdoB - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso declarou ontem, nas páginas do
Correio Braziliense, que não gosta dessa história de fazer balanço
dos primeiros cem dias de seu Govemo.

É compreensível a relutância presidencial, visto que o saldo
a apurar desse período é negativo. Seu Governo vem adotando
uma política contra o povo e contra os mais altos interesses da Na
ção. E a Nação começa a se dar conta disso e fIcar, por sua vez,
contra Femando Henrique Cardoso. Diante dessa constatação, por
onde quer que o Presidente viaje, ele tem se defrontado com mani
festações de protesto de uma intensidade que só se vê em fIns de
governo. O seu Govemo padece de senilidade precoce.

Tenta-se fazer passar os fatos como se tudo fosse mera de
corrência de erros de comunicação, e demite-se, por conta disso, o
Secretário encarregado dessa Pasta. Desse modo, o Presidente pas
sa a expor-se à mídia como um ator em início de carreira, ávido
pelos holofotes. Mas em vão: os protestos recrudescem.

É que os erros do Governo não se resumem somente a fa
lhas na área de comunicação institucional. É porque o povo com
preendeu o segredo de polichinelo, a essência da proposta
entreguista, antipopular e neoliberal de Fernando Henrique Cardo
so. Por isso, milhares de manifestantes saíram às ruas para protes
tar, e tantos mais sairão à medida que mais e mais pessoas
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compreendam.
Para entender a reação popular, basta enumerar algumas

medidas tomadas pelo Governo nesses cem dias:
1"_ O veto ao salário mínimo de 100 reais.
2" - A edição da medida provisória que permitiu o aumento

das mensalidades das escolas particulares, penalizando ainda mais
pais e estudantes.

3" - A interferência na autonomia das universidades e a pro
posta de criação de um espúrio ''vestibular'' de fim de curso, em
contradição com o frustrado anúncio do fun do vestibular tradicio
nal.

4" - A emenda de reforma da Previdência Social, que pro
põe o fim da aposentadoria por tempo de serviço e que, ao contrá
rio do que apregoa o Governo, não respeita os direitos adquiridos.
Antes, em alguns de seus dispositivos, proíbe taxativamente aos
beneficiários reclamar tais direitos perante a Justiça. Essa emenda
desconstitucionaliza as normas previdenciárias, dando um cheque
em branco em relação a como se regerá no futuro essa instituição.

5" - O decreto presidencial que proíbe novas contratações
durante noventa dias. Em conjunto com o sobressalto causado pela
reforma previdenciária, esse decreto levou o caos às universidades
federais e em especial aos hospitais universitários, com a aposen
tadoria de professores e servidores receosos quanto ao futuro, não
sendo possível contratar substitutos, mesmo havendo pessoas
aprovadas em concursos esperando serem chamadas.

6" - As emendas que dispõem sobre o fim dos monopólios
estatais das telecomunicações, energia e petróleo. Sr. Presidente a
experiência histórica já demonstrou que a entrega do patrimônio
público e de empresas estratégicas e rentáveis, a preço vil, a mo
nopólios ou oligopólios privados, que só visam ao lucro, ocorre
sempre em detrimento das necessidades populares e do desenvol
vimento do País;

7"- As ameaças à estabilidade do servidor público, que, ao
contrário do que alerdeia o Governo, hoje já é passível de demis
são no caso de corrupção ou incompetência, após a devida apura
ção em inquérito administrativo ou decisão judicial, de acordo
com a Lei n° 8.112. O que o Governo quer com o fim da estabili
dade é a volta do clientelismo e do apadrinhamento político, que
colocam uma mordaça nos servidores graças à chantagem da de
missão ad nutum.

8" - As reiteradas protelações da reintegração dos servido
res públicos injustamente demitidos por Collor e anistiados no Go
verno Itamar Franco.

9" - O escândalo do desvio das verbas do Fundo Social de
Emergência para o pagamento de viagens, almoços, decoração de
interiores dos palácios, e até para a compra de goiabada cascão
para servir à mesa do Exmo Sr. Presidente da República.

Poderia citar muito mais fatos, mas o tempo é escasso. Os
acima citados são suficientes, no entanto, para esclarecer por que
os trabalhadores, estudantes, pais de alunos, servidores públicos,
patriotas, homens e mulheres progressistas estão contra a política
implementada por FHC, e para entender o desgaste que este Go
verno sofreu já nos primeiros meses de sua administração.

A situação chegou a tal ponto que, até mesmo Collor, de
um passado tão desabonador, alertou o atual Presidente de que este
vem cometendo os mesmos erros que ele cometera e igualmente
estaria se isolando cada vez mais do povo e da convivência com o
Congresso.

O fundo da questão, em ambos os casos, é a tentativa de se
implantar entre nós o neoliberalismo, política funesta já repudiada
nas ruas e que já levou o povo a se levantar e exigir o impeach.
ment de um Presidente. .

Entretanto, há um saldo positivo desses cem dias, que não

podemos deixar de registrar, Sr. Presidente. Esse dado diz respeito
não ao Governo FHC, mas a esta Casa. O atual Congresso tem de
monstrado, nesse período, que não é subserviente, que não é venal.
Tem demonstrado integridade e zelo pela independência do Poder
Legislativo, rebelando-se, por exempo, contra o excesso de medi
das provisórias editadas a bel-prazer pelo Governo.

Tem-se rebelado também contra ataques ao Congresso.
como fez há pouco V. Ex", Sr. Presidente, contra ataques a Parla
mentares que o Presidente da República, ontem, reiterou nos jor
nais, inclusive chamando Parlamentares de malandros.

Em nossa opinião, são essas as principais conclusões que
podemos depreender desses cem dias do Governo FHC.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado Armando Abílio, que falará pelo PMDB.
S. Ex' dispõe de dez minutos na tribuna.

O SR. ARMANDO ABÍLIO (PMDB - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nos dias 6 e 7
próximos passados foi realizados no meu Estado, a Paraíba. na Ci
dade de Campina Grande, o I Seminário dos Prefeitos Municipais.
Durante aquele encontro tivemos oportunidades de debater vários
assuntos, principalmente nacionais.

Estiveram, presentes os Srs. Ministros Nelson Jobim e Cí
cero Lucena e também representantes dos Ministérios do Planeja
mento, da Saúde, da Agricultura e da Educação.

Durante o encontro, foram debatidos temas a respeito da re
forma constitucional, da reforma previdenciária, da reforma políti
ca e da reforma tributária. Tivemos oportunidade de ouvir do
Ministro Cícero Lucena uma explanação a respeito da transposi
ção das águas do São Francisco, projeto esse que é o grande an
seio, a grande aspiração, o grande desejo do povo da Paraíba. Um
dos nossos companheiros, o Deputado José Aldemir, explicDu o
que representa o projeto da transposição das águas do São Francis
co para o Estado da Paraíba: em primeiro lugar vai regularizar o
abastecimento d'água de várias cidades daquele Estado; em segun
do lugar, vai diminuir a incidência de várias enfermidades, tais
como a dengue, a hepatite, a cólera e a diarréia. Isso nos chama a
atenção, porque uma das grandes bandeiras do Governo Federal
hoje é diminuir o índice de mortalidade infantil.

Aliás, falando em mortalidade infantil, vários e vários Mu
nicípios da Paraíba apresentam índices que chocam não só os téc
nicos da Saúde Pública, mas também a classe política daquele
Estado. De cada mil pessoas que nascem nos diversos Municípios
daquele Estado, cem morrem antes de atingir o primeiro ano de
vida.

Durante o encontro, foi registrada a preocupação dos plan
tadores de cana-de-açúcar. Tomaram a iniciativa, inclusive, de co
municar aos participantes do seminário que no próximo dia 12,
quarta-feira, a Associação dos Plantadores de Cana interditará a
BR-I01, que liga João Pessoa a Natal, em função da política
agressiva e desumana com que o Banco do Brasil está tratando
aqueles agricultores. Na explanação sobre a transposição das
águas do São Francisco, tivemos oportunidade de wr que, com a
implantação do projeto, a Paraíba aumentará também sua produ
ção agropecuária, oferecendo condições para que vários projetos
de irrigação sejam construídos às margens do Rio Piranhas e do
RioPiancó.

O Sr. José Aldemir - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. ARMANDO ABÍLIO - Com muito prazer.
O Sr. José Aldemir - Nobre Deputado, quero apenas regis

trar minha solidariedade a V. Ex" no instante em que se pronuncia
na tribuna desta Casa, para registro nos Anais, sobre o encontro
que se realizou em nosso Estado da Paraíba, precisamente na Ci-
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dade de Campina Grande, quando os Prefeitos tiveram a oportuni
dade de transfoImar aquele ambiente num f6rum de debates sobre
temas relevantes e de interesse nacional.

O SR. ARMANDO ABÍLIO - Agradeço ao nobre Deputa
do José Aldemir pelo aparte, que incorporo ao meu pronunciamen
to. Ouço com atenção o aparte do nobre médico pediatra do Rio
Grande do Sul Darcísio Perondi.

O Sr. Darcísio Perondi - Cumprimento V. Ex· por sua ex
posição. Vejo que o Estado da Paraíba está pensando grande e ou
sando. Aproveito a oportunidade para cumprimentar também o
Ministro Adib Jatene, que muitas vezes criticamos - e vamos con
tinuar criticando quando for necessário. sua equipe, com dedica
ção e persistência, conseguiu mostrar à área econômica que o
Governo havia repassado à Saúde, no primeiro trimestre, bem me
nos do que o que deveria repassar. O Ministério da Saúde conse
guiu então aumentar o teto do primeiro trimestre de 1.700 para
2300. Meus cumprimentos, Sr. Ministro Jatene, meus cumprimen
tos Dr. Edmundo Pastoral, Chefe de Gabinete do Ministro, por
essa vitória. Há necessidade de avançar muito. A arrecadação do
Governo Federal no mês de março foi de 7 bilhões e 200 milhões
de reais - 40% de aumento real, comparando-se com a de março
do ano passado, comuma inflação de menos de 2%. Vamos repas
sar mais à Saúde, para tirá-la do caos em que está entrando.

O SR. ARMANDO ABÍLIO - Agradeço pelo aparte ao
nobre Deputado Darcísio Perondi. Deixo registrada a preocupação
que o ilustre Deputado tem no que diz respeito não só à saúde,
mas também à mortalidade infantil em nosso País.

Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente, registrando
reivmdicação de todo o Estado da Paratôa.

Mais cruéis do que as diferenças regionais são as diferenças
intra-regionais, que ainda são graves e constantes no Brasil.

Notadamente na região Nordeste, tradicionalmente posta à
margem das grandes decisões nacionais, qualquer iniciativa capaz
de trazer o mínimo desenvolvimento é disputada com tenacidade
ferrenha.

Agora mesmo, Sr. Presidente, a iniciativa da Petrobrás de
construir uma nova refmaria de petr6leo no Nordeste detonou a
disputa entre Estados da região, o que se justifica pela grandiosi
dade do projeto.

Os investimentos previstos chegarão à casa de 1,5 bilhão de
d6lares, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos.

Tais cifras agradam a qualquer Estado, ainda mais numa re
gião de carências e necessidades.

No entanto, sem desmerecer os outros postulantes, é impor
tante ressaltar que a Paraíba reúne as condições técnicas mais
apropriadas para sediar o projeto.

A Paraíba tem hoje uma população de 3,2 milhões de habi
tantes, além de estar estrategiCamente localizada no ponto extremo
do Brasil, o que diminuirá consideravelmente o caminho dos na
vios petroleiros.

Além disso, faz fronteira com três outros postulantes, Cea
rá, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que, historicamente, têm
sido privilegiados com outras iniciativas governamentais.

Nesses Estados, Sr. Presidente, já estão sediados órgãos im
portantes como a Sudene, o DNOCS, o Banco do Nordeste do
Brasil ou a SALGEMA.

Se isso não bastasse, ainda existe outro argumento forte
para a opção pela Paraíba: já estamos equipados com um porto
aparelhado e pronto para navios de grande calado, para receber,
manipular e distribuir todo o tipo de mercadoria e, em especial, o
petr6leo.

Poderia falar de todas as vantagens que a Paraíba oferece ao
projeto da Petrobrás. O tempo, no entanto, não permite. PrefIro di-

zer que, à luz das especificações e necessidades técnicas, a iniciati
va do Governo terá muito maior resultado se levada ao nosso Esta
do.

Se outro Estado for o escolhido, estamos certos de que o
será pelo peso político, pela influência e pelo lobby. O tempo
mostra que nem sempre esses motivos são sufIcientes para tomar
um projeto vitorioso.

A instalação da nova refmaria da Petrobrás na Paraíba, an
tes de ser uma 16gica técnica, serviria para atenuar os anos de luta
solitária do povo desse Estado, quase sempre esquecido nas deci
sões governamentais de alcance. Isso é justiça.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Armando Abílio, o Sr.
Adylson Motta, § 2° do artigo i8 do Regimento interno
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Inácio Arruda.

VExa tem cinco minutos para fazer seu pronunciamento,
tempo restante do seu Partido, o PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tem moti
vado acirrados debates nesta Casa, a reforma constitucional
proposta pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Em seu pri
meiro pacote de emendas, o Governo tenta demolir conquistas his
t6ricas do povo brasileiro ao longo deste século e que
proporcionaram um desenvolvimento apreciável para uma Nação
cujo povo, em sua grande maioria, ainda enfrenta graves proble
mas econômicos e sociais, atravessa dificuldades e até passa fome.

Entre as emendas propostas quero aqui destacar a que, ten
tando ocultar-se nos bastidores da expressão "flexibilizar", que o
mestre Aurélio defme como "submeter-se", propõe a quebra do
monopólio das telecomunicações.

Numa exposição de motivos alinhavada em meia duzia de
parágrafos, pretende-se entregar a grandes grupos privados nacio
nais e estrangeiros a sexta maior rede de telecomunicações do
mundo. O objetivo explícito é a "democratização" das telecomuni
cações." Para isto, seriam necessários investimentos que o Poder
Público não tem condições de fazer. Este é o único argumento: fal
tam recursos.

Na verdade faltam argumentos. Esconde-se a verdade, en
gana-se o povo, umizando-o para benefIciar os que sugam a renda
e a riqueza nacional. A Telebrás não precisa de um centavo da
União. Mesmo com as restrições orçamentárias que lhe são impos
tas há muitos anos, a estatal coloca-se entre as maiores investido
ras do mundo na área de telecomunicações. A cada ano, constr6i
no Brasil um sistema de telecomunicações do porte do Chile. Nos
últimos anos, o sistema Telebrás perdeu apenas para a França em
teImaS de crescimento. Neste período, o volume de recursos que a
empresa investiu no Brasil é maior do que a soma dos investimen
tos promovidos pelas multinacionais que adquiriram as estatais de
telecomunicações do México, Argentina, Peru, Colômbia, Equa
dor, Chile, etc.

Quanto à democratização através da privatização, o exem
plo da Argentina é bastante ilustrativo. No país vizinho, cujo siste
ma foi adquirido pelas estatais CNTE, espanhola, e
France-Telecom, francesa, as tarifas t.riplicaram após a chamada
"liberalização". Além disso, foi quebrada a unidade nacional do
sistema. A capital Buenos Aires foi dividida ao meio para que as
duas empresas pudessem explorar os serviços. O resultado é que o
usuário argentino, ao adquirir uma fIcha de um lado da cidade, não
pode utilizá-lo do outro lado, cujo sistema é incompatível. Situa-
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ção semelhante ocorre nos Estados Unidos, onde o monopólio pri
vado é exercido por nove empresas.

Ora, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, se pretendemos
garantir para o Brasil um sistema de telecomunicações eficiente e
democrático, devemos fazer o que os países desenvolvidos fazem,
e não o que dizem que façamos.

Não aceitamos aí a velha consigna do "faça o que eu digo,
mas não faça o que eu faço". No Japão e na Europa o monopólio
das telecomunicações veio sendo exercido, desde os anos 20, por
autarquias públicas. No final dos anos 80, para resistir às pressões
dos Estados Unidos e das corporações multinacionais, aqueles paí
ses transformaram as autarquias em empresas sob controle total ou
parcial do Estado. A Alemanha, para tornar seu monopólio com
petitivo e oferecer os serviços essenciais à população, mesmo que
pouco lucrativos, decidiu, em 1984, manter o monopólio constitu
cional e fortaleceu sua empresa estatal. Se lá funciona, e bem, por
que aqui devemos fazer o contrário?

Penso que o Sistema Telebrás precisa e ,deve modernizar-se,
tornar-se capaz de participar das transformações econômicas eJec
nológicas do mundo atual. No entanto, é preciso um amplo debate
envolvendo os diversos setores da sociedade brasileira. Daí surgirá
um programa nacional a longo prazo, capaz de atender ao conjun
to da população e de alavancar ainda mais o desenvolvimento na
cional. Da forma como o Governo pretende fazer, alterando a
Constituição de afogadilho, o povo brasileiro perderá e somente
ganharão os que estão interessados nos lucros que o sistema é ca
paz de gerar. E isto nem é democrático e nem possibilita o avanço
industrial e tecnológico do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado José Carlos Sabóia, que dispõe de cinco minu
tos na tribuna, para falar pelo Bloco Parlamentar (pSBIPMN).

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depuitados, faço
oposição ao Governo e estou chegando ao ponto, como cidadão
brasileiro e como Parlamentar, de perguntar por que ele erra tanto.
Não queria ser Oposição a ponto de desacreditar no Governo.

Há cerca de duas semanas, li uma entrevista publicada em
um desses jornais de maior circulação no País - tenho a impressão
de que foi na Folha de S. Paulo -, em que dois grandes cientistas,
um economista e um fIlósofo, o José Artur Gianotti, da USP, e o
Francisco de Oliveira, do CEBRAP, concluíam por vertentes, con
cepções ideológicas e metodológicas bastante diferenciadas que se
este Governo não corresponder às expectativas de democratização
e às conquistas de melhoria de vida da população brasileira, no seu
conjunto, será criada no País uma situação muito enganosa, de cri
se institucional, no momento em que as instituições, no âmbito da
representação e do processo democrático, possivelmente entrarão
em falência.

Estou dizendo isso baseado em fatos e tendo a princípio a
reflexão feita por esses dois cic;mtistas, os quais citei anteriormen
te: Francisco de Oliveira e José Arthur Gianotti.

Na última semana, houve dois fatos neste plenário que me
impressionaram muito.Um deles foi a reação de um gmpo de De
putados que representando os grandes interesses dos pequenos e
médios agricultores - a agricultura está praticamente falida no mo
mento em que tivemos a maior safra de Itoda a nossa história
conseguiram sensibilizar o Congresso Nacional no sentido de que
não é possível produzir a um preço mais baixo e pagar as taxas de
juros dos seus financiamentos. Nada mais justo. O Governo não
entendeu e está indo a reboque de uma situação criada com muita
clareza e justeza pelo Parlamento. E por um gmpo que, no passa
do, era considerado o mais racionário da política brasileira.

Está acontecendo uma transformação interessante na socie-

dade brasileira: antes, ligava-se brutalidade no campo à UDR; hoje
os setores que no passado mantiveram relacionamento com a UDR
receberam o apoio de toda a esquerda, de todo o setor democrático
do Congresso Nacional para derrubar o veto do Governo Itamar
no sentido de dizer claramente ao Governo que não é aceitável
produzir-se, com uma política agrícola que leva o produtor à fa
lência. E a reação do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi,
como SExO infelizmente tem feito em todas as ocasiões, a de xin
gar a população e desmerecer o Parlamento. Sr. Presidente, esta si
tuação é ruim.

Na semana que passou um Deputado cujo nome não me
lembro - não posso por isso honrá-lo citando seu nome disse algo
muito interessante, e que me impressionou, sobre essa questão da
agricultura. S.l~x· fez menção, há cerca de uma semana, à possibi
lidade de desobediência civil devido ao problema do financiamen
to agrícola. Em seJ.l pronunciamento, já dizia que a desobediência
civil está-se tornando um prática. No Rio Grande do Sul, os pe
quenos e médios produtores agrícolas invadiram e depredaram
uma agência Bancária de propriedade do Ministro da Agricultura.
O Deputado não estava incentivando o vandalismo, mas, sim,
constantando uma situação social e política insustentável. Não
adianta o Presidente da Repúblcia tentar dar respostas valendo-se
do grito, a ponto de desprezar a reação do Parlamento, pois não re
solve o problema. Não temoS política agrícola neste momento. E
isso tudo é consequência dos juros que temos hoje no País. Mais
de 50% do Orçamento de trezentos e vinte e poucos bilhões deste
ano serão destinados ao pgamento de juros.

Gostaria de citar o artigo "A oposição estuda"", do jornalis
ta Márcio Moreira Alves, publicado no jornal O Globo, no qual a
Economista e Professora Tânia Bacelar, da Universidade Federal
de Pernambuco, em discussão com vários Deputados desta Casa,
dizia:

"Não se deve discutir o déficit, conceito contábil,
e sim as suas causas, conceito econômico. Neste campo,
sendo o Governd superavitário nas suas contas de pes
soal, custeio e inyestimentos, o déficit está no processo
de endividamento, que é acelerado pela taxa de juros es
tabelecida pelo Banco Central. Quanto não terá custado
a elevação dos juros de uma taxa maluca de 3,2% ao
mês para uma taxa alucinada de 4,2%? Em 1994, os en
cargos com as dívidas aumentaram 212%, a arrecada
ção, 25% e as outras despesas, 29%. Sem reduzir os
juros, podem vender todas as estatais que no fim de três
anos o buraco estará igual. A poupança interna é esterili
zada na ciranda fmanceira.'"

Sr. Presidente, sou Oposição ao Governo, mas não queria
que ele fosse tão incompetente e tão irresponsável politicamente
como está sendo.

O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. FERNANDO LOPES (pDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar rapidamente o encami
nhamento a esta Casa de projeto de lei que altera o percentual so
bre royalties do petróleo. Sou Deputado pelo Estado do Rio de
Janeiro, maior produtor de óleo extraído da plataforma continen
tal. O percentual anterior devido era de 5%, a nossa proposta au
menta esse percentual para 12%, pennitindo que não só os Estados
como também os municípios se beneficiem dessa produção cres-
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cente. A produção tem aumentado muito. Os custos têm-se reduzi
do graças à eficiência e à competência da Petrobrás, o que nos leva
a pleitear o aumento desse percentual. O percentual proposto, de
12%, fica dentro dos padrões internacionais. Há muitos países de
senvolvidos que têm esse mecanismo do royalty com percentuais
até maiores. Portanto, trata-se de uma medida de redistribuição
desses ganhos proporcionados pela escala de produção crescente
da Petrobrás e dentro dos parâmetros internacionais.

O SR. VALDOMlRO MEGER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Valdomiro Meger.

O SR. VALDOMlRO MEGER (PP - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gostaria de regis
trar o meu descontentamento, a minha crítica à equipe econômica
do Governo Fernando Henrique a qual apoiei e reiteradas vezes
alertei para a quebradeira que está prestes a acontecer neste País.
No meu Estado, o Paraná, e em todo o Brasil, daqui a trinta dias,
se não forem tomadas medidas urgentes, como a liberação de pelo
menos parte dos 50 bilhões que o Banco Central tem recebido
como compulsório dos depósitos à vista dos bancos e a diminuição
das taxas de juros para valores compatíveis com a inflação de 2%
ao mês - os bancos vêm cobrando 15% ao mês - a situação ficará
insustentável.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é um verdadeiro massacre
o que o setor produtivo vem sofrendo. O problema social do de
semprego, que irá agravar-se no futuro, é o que mais me preocupa.
Hoje, para quem está empregado, o salário no [mal do mês não so
bra, e quem está desempregado está em desespero.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Augusto Carvalho, para uma comunicação de
liderança pelo PPS. S. Ex' disporá de cinco minutos para o seu
pronunciamento.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, na semana passada
tive a oportunidade de revelar a esta Casa e à Nação, com base em
dados recolhidos no SIAFF - portanto, dados incontestáveis - que
o Governo, nesses três meses, malgrado as declarações do ex-Pre
sidente Itamar Franco de que iria regularizar a emenda constitucio
nal que criou o Fundo Social de Emergência, incorre numa prática
absolutamente equivocada, para não dizer ilegal.

Pude demonstrar, com base naqueles dados, que os recursos
do Fundo Social de Emergência, mesmo após exaustiva negocia
ção nesta Casa e no Senado Federal, estavam vinculados à aplica
ção na área social, especialmente na área da saúde e da educação e
excepcionalmente quando surgem relevantes motivos de ordem
econômica e social.

Ocorre, Sr. Presidente, que, analisando a forma de aplicação
desses recursos, vimos que o Governo tem espatifado esse dinhei
ro com passagens aéreas, diárias, compra de combustíveis para a
frota do ex-Presidente Geisel e, para citar alguns exemplos mais
grotescos, com para de goiabada cascão e até mesmo tampa de
vaso sanitário, coisas que não têm absolutamente nada a ver com a
emergência característica daquele fundo.

Mas, Sr. Presidente, pasme V. Ex', quando aprofundamos a
análise que se vem fazendo há algum tempo - aliás em continuida
de ao trabalho executado pelo companheiro Sérgio Arouca, que no
Governo Itamar Franco teve a oportunidade de revelar o descaso
com que esses recursos vinham sendo aplicados, enquanto a saúde

pública estava em estado de calamidade no País, para não dizer da
educação, e protocolava no Ministério Público e no Tribunal de
Contas da União representação para que este Governo tivesse
comportamento diferente do Governo Itamar - descobrimos que o
Fundo Social de Emergência, que tem recursos alocados sob di
versas rubricas que não têm nenhum conteúdo social, não destinou
um único centavo para o Setor Saúde, conforme dados que pude
mos colher no fluxo de caixa do próprio Ministério da Saúde, no
período que vai até o dia 31 de março. encontramos ali milhões de
reais oriundos de recursos ordinários, de recursos do FNS, de re
cursos do Finsocial, mas absolutamente nada oriundo do Fundo
Social de Emergência.

Por isso, Sr. Presidente, hoje, indignados, encaminhamos ao
Ministério Público uma representação, na seqüência do trabalho
que aquele órgão vem fazendo, após o pedido do Deputado Sérgio
Arouca, encarecendo a necessidade de a Procuradoria-Geral da
República, tendo em conta que o FSE deveria repassar ao Ministé
rio da Saúde, este ano, o equivalente a 1 bilhão, 573 milhões, 559
mil reais, correspondentes ao percentual de 7,8% do seu todo, exa
minar a possibilidade de solicitar uma liminar à Justiça, no sentido
de impedir que o Governo continue a empenhar recursos que fo
gem absolutamente aos fins previstos na Emenda Constitucional
nO 1, no ano de 1994.

Por isso, Sr. Presidente, espero que além esta liminar o Mi
nistério Público aprecie também a responsabilização administrati
va e criminal daqueles que fraudam compromissos feitos com o
Congresso Nacional. O Governo foi bem claro, na palavra de seus
líderes na Câmara e no Senado, quando arrancaram deste Congres
so o compromisso de vinculação daqueles recursos e hoje há um
desvio absolutamente ilegal e imoral.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nada mais haven

do a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - BlocoIPFL.

Amapá

Murllo Pinheiro - BlocoIPFL; Raquel Capiberibe - Blo
co'PSB; Sérgio Barcellos - BlocolPR..

Pará

O1ávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes
-PCdoB.

Amazonas

Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Silvernani Santos - PP.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PPR.

Tocantins

Melquíades Neto - PPR; Paulo Mourão - PPR,

Maranhão

Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta
PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - BlocoIPFL; Se
bastião Madeira - PSDB.
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Ceará

Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim
PMDB; Roberto Pessoa - BlocdPFL; Rommel Feij6 - PSDB.

Piauí

Mussa Demes - BlocoIPFL; Paes Landim - BlocoIPFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - Bloco'PFL.

Paraíba

Roberto Paulino - PMDB.

Pernambuco

Mendonça Filho - BlocolPFL; Nilson Gibson - Bloco!
PMN; Osvaldo Coelho - BlocoIPFL; Ricardo Heráclio - Blo
cdPMN; Roberto Fontes - BlocoIPFL; Roberto Magalhães - Blo
cdPFL; Sérgio GueInl - BlocoIPSB; Severino Cavalcanti 
BlocdPFL.

Sergipe

Marcelo Deda - Pr.

Bahia

Manoel Castro - BlocoIPFL; Marcos Medrado - PP; Mário
Negromonte - PSDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR;
Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro- PDT; Severiano Alves
- PDT; Simara Ellery - PMDB.

Minas Gerais

Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima - PMJ)B; Mário de
Oliveira - PP; Maurício Campos - PL; Mauro Lopes - Blo
cdPFL; Nilmário Miranda - Pr; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pe
reira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander 
BlocdPTB; Philemon Rodrigues - Bloco!PTB; Raul Belem 
PP; Roberto Brant - BlocolPTB; Romel Anízio - PP; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda 
PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio
Abreu-PDT.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata- PMDB.

Rio de Janeiro

Márcia Cibilis Viana - PDT; Márcio Fortes - PSDB; Mil
ton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB;
Nilton Cerqueira - PP; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 
PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson - BlocoIPTB;
Rubem Medina - BlocolPFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim
- PPR; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco!
PSD; Marta Suplicy - PT; MauIÍcio Najar - Bloco! PFL; Michel
Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - BlocoIPTB; Paulo de Ve
lasco - BlocoIPSD; Robson Tuma - BlocdPL; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Silvio Torres - PSDB.

Mato Grosso

Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Blocd PTB;
Rogério Silva - PPR.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osório Adriano - BlocoIPFL.

Goiás

Marconi Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Oreino Gon
çalves - PMDB; Pedro Canedo - BlocoIPL; Pedro Wilson - PT;
Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB.

Mato Grosso do Sul

MarlIu Guimarães - BlocdPFL; Marisa Serrano - PMDB;
Nelson 'frad - BlocdPTB; Oscar Goldoni - PDT; Saulo Queiroz
PSDB.

Paraná

MauIÍcio Requião - PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nel
son Meurer - PP; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT;
Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros 
BlocIPFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPR; Paulo Bauer - PPR.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES.:

Roraima

Moises Lipnik - BlocoIPTB.

Amapá

Antonio Feijão - BlocdPTB.

Pará

Benedito Guimarães - PPR; Gérson Peres - PPR; Nicias
Ribeiro - PMDB; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos 
PPR.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; João Thomé Mestrinho - PMDB;
Luiz Fernando - PMDB.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR.

Tocantins

Osvaldo Reis - PP.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - BlocoIPFL; Márcia Marinho 
Blocd PSC; Mauro Fecury - BlocoIPFL.

Piauí

Heráclito Fortes - BlocoIPFL; João Henrique - PMDB.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - PMDB.

Pernambuco

José Jorge - BlocoIPFL; José Mendonça BezeInl - Blo
coIPFL; Pedro Correa - BlocoIPFL; Salatiel Carvalho - PP.

Alagoas

Moacyr Andrade - PPR; Olavo Calheiros - PMDB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PPR; Jerônimo Reis - BlocoIPMN.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Fernando Gomes - PMD~; Jairo
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Azi - Bloco/PFL; José Rocha - Bloco/PFL; Nestor Duarte 
PMDB; Roland Lavigne - Bloco/PL.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - Bloco'PTB; Francisco Horta - Blo
co'PL; José Santana de VasconcelIos - Bloco/PFL; Maria Elvira 
PMDB; Newton Cardoso - PMDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Roberto Valadão-PMDB.

Rio de Janeiro

. Amaral Netto - PPR; Arolde de Oliveira - Bloco/PFL; Ita
mar Serpa - PDT; João Mendes - Bloco/PTB; Vanessa Felippe -
PSDB. .

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Arlindo Chinaglia - PT;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - PSDB; Franco Montora 
PSDB; Hélio Bicudo - PT; João Mellão Neto - Bloco'PFL; Jorge
Tadeu Mudalen - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha
PSDB; Luiz Carlos Santos - PMDB; Paulo Lima - Bloco'PFL;
Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Vicente Cascione
-Bloco'PTB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim- PDT; Augustinho Freitas - PP; Tetê Be
zerra - PMDB.

Goiás

João Natal- PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco/PTB; Rober
to Balestra - PPR; Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PP.
Paraná

Mfonso Camargo - Sem Partido; Alexandre Ceranto - Blo
co' PFL; Max Rosenmann - PDT; Paulo Cordeiro - Bloco/PTB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Milton Mendes - PT; Paulo Bor
nhausen - Bloco/PFL; Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul

Hugo Lagranha - Bloco'PTB; Jarbas Lima - PPR; Wilson
Branco - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Belo Mansur) - Encerro a Sessão, de
signando para amanhã, terça-feira, dia 11, às 14horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

(As 16 horas)

URGÊNCIA

(Artigo 151, I 'T. do Regimento Interno)

Discussão

I
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N° 419-A, DE 1994

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXIERIORES)

Discussão. em turno úDÍco, do Projeto de Decreto Legislativo
nO 419. de 1994. que aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos. celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a República Federal da Aústria., em Viena, em 16 de julho
de 1993; tendo parecer da Comissão de Defesa NacionaL pela
aprovação (Relator. Sr. Élio Dalla-Vecchia); e da Comissão de
Viação e Transporte, pela aprovação (Relator: Sr. Ronaldo Perim).

Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Obs.: Matéria incluída na Ordem do Dia de acordo com o
disposto no § 6° do artigo 52 do Regimento Interno.

2
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N° 437-A, DE 1994

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EX1ERIORES)

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 437, de 1994, que aprova o texto do Acordo sobre Comércio e
Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária;
em 13 de setembro de 1993; tendo parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com emenda (Relator:
Sr. Betinho Rosado). Pendente de parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

Obs.: Matéria incluída na Ordem do Dia de acordo com o
disposto no § 6° do artigo 52 do Regimento Interno.

3
Eleição do 3° Secretário da Mesa da Câmara dos Depltados

AVISOS
PROPOSIÇÕESEMFASE DE EMENDMOURECURSOS

I-EMENDAS

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 13 DE 1995

(DO SR. PAULO GOUVÊA)

Dã nova redação aos artigos 45 e 65 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do Regi
mento Interno):
4° dia: 11-4-95
Último dia: 12-4-95

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 14, DE 1995

(DO SR. JOSÉ GENoÍNO)

Altera o Regimento Interno da Câm.ar.l dos Deputados e dá
outras providências.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do Regi
mento Interno):
4° dia: 11-4-95
Último dia: 12-4-95

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 16, DE 1995

(DO SR. EXPEDITO JÚNIOR)

Altera a redação do artigo 185. parágrafo 3° e 4°. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216. § 1°. do Regi
mento Interno):
4° dia: 11-4-95
Último dia: 12-4-95

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 20, DE 1995

(DA SRA. SANDRA STARLING)

Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos De
putados estabelecendo critérios para instituição de Comissões Ex.
ternas para o desempenho de missão temporária.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216. § 1°. do Regi
mento Interno):
4° dia: 11-5-95
Último dia: 12-4-95

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4 DE 1995

(DO SR. AROLDO CEDRAZ)

Altera dispositivos do Regimento Intemo da Câmara dos Depu_
tados.
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RELAçÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRU..

prazo-
Último dia: 11-4-95

N° 3.180-8192 (MARIA LAURA) - Disciplina a publica'ção das
despesas com pessoal da União e dá outras provid&1cias.

prazo-
Último dia: 11-4-95
N0 3.838.BI93 (ODELMO LEÃO) - Inclui no Plano Nacional de

Viação o tretbo que menciona, no Estado de Minas Gerais.

prazo-
Último dia: 11-4-95
N° 4.039-BI93 (sIMÃo SESSIM)- A1Iera a redação do parágrafo

quarto. do artigo 24. da Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de
1%4. que "dispõe sobre o coodomínio em edificações e as
incorporações imobiliárias."

prazo-
Último dia: 11-4-95
N° 4.228-B.I93 (NILSON GmSON) - Altera a redação do art., 2°

da Lei nO 5.698, de 31 de agosto de 1971, que "dispõe sobre
as prestações devidas a ex-combatemes segurado da previ
dência social e dá outras providências.

prazo-
"Último dia: 11-4-95

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 349.AJ93 (COMlSSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao ato que
outorga à Rádio e Televisão Integração Uda. concessão para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical. na
cidade de Cruzeiro do Sul. Estado do Acre.

Prazo-
Último dia: 11-4-95

N° 417·AJ94 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao atoque
renova a outorga deferida à Rádio e Televisão Gazeta de
Carazinho Ltda. para explorar serviço de Radiodifusão sono
ra em onda média. na cidade de Carazinho. Estado do Rio
Grande do Sul.

prazo-
Último dia: 11-4-95
SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos do artigo

137. § 1° do RL Prazo para apresentação de recursos artigo
137. § 2° (5 sessões)

PROJETOS DE LEI:
N 101195 (ODELMO LEÃO) - Denomina ''Rodovia Presidente

ItamarFranco" trecho da BR-050. no Estado de Minas Gerais
Prazo-
Último dia: 11-4-95
N° 123195 (JOSÉ FORTUNATI) - Cria nas empresas sob o con

trole do Estado. o Diretor Representante dos Empregados e
Servidores - DlREP e COREP. respectivamente. e dá outras
providências

prazo-
Último dia: 11-4-95
N° 181195 (NEWTON CARDOSO) - Proíbe a nomeação de pes

soas vinculadas ao Sistema Financeiro para Cargos de Dire
ção do Banco CeIl1ral do Brasil e estabelece prazos para
ex-dirigell1es do banco ocuparem cargos em instimições de
crédito p:ivadas

Prazo-
Último dia: 11-4-95

Maria Elvira
Elias Murad

NomeHora
15:00
15:25

Dia
3a-feira11

Data

7
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 18, DE 1995

(DO SR. MILTON TEMER)

Altel'& a redação do artigo 202, § 3° do RegimeDtO Intemo da
CAmara dos Deputados, parapemrltir a apresentação de emendas às
PropoItas de Emendas ConstiIuciooais de iniciativa do Presidente
da Rep1blica, sem a necessilhde de apoiameDtO de um terço dos
membros da amua.

Prazo para apresentação de elIlllhda (artigo 216, § 1°, do Regi
mento Intemo):
3° dia: 11-4-95
Último dia: 13-4-95 8

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 19, DE 1995
(DO SR. FEU ROSA)

Suprime dispositivos do Regimento.
Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do Regi

mell10 Intemo):
3" dia: 11-4-95
Último dia: 13-4-95

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO
- ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RE
CURSO: ART. 58. § 1° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
ART. 58. § 3° combinado com ART. 132. § 2°

I,) COM PARECERFS FAVORÁVEIS'

PROJETOS DE LEI:

N° 3.81l-AJ93 (pODER EXECUTI VO) - Altera dispositivos do
Código de Processo Civil relativos ao procedimento sumário.

Prazo-

Último dia: 11-4-95

N° 945·BI91 (JURANDYR PAIXÃO) - Dispensa pacto antenup-
cial nos casos que indica.

Prazo-
Último dia: 11-4-95

NO 1.927·CI91 (JACKSON PEREIRA) - Estabelece prazo para
que Empresa de Correios e Telégrafos - ECT enlIegue aos
destinatários o "cheque postal".

Prazo-

Último dia: 11-4-95
N° 2.573-BI92(LUIZ CARLOS SANTOS)-Acrescentaparágrafo

5° ao art. 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
dispondo sobre o valorpt'obalório das anotações apostas pelo
empregador na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Prazo-

Último dia: 11-4-95

N° 2.855-BI92 (LUCIANO PIZZATTO) - Amplia os limites do
Parque Nacional do Superagui., criadopelo Decreton097.688,
de 24 de abril de 1989.

Prazo-

Último dia: 11-4-95

N° 3.129-CI92 (JOSÉ VICENTE BRIZOLA) - Disciplina os
anúncios classificados de jornais na parte relativa a oferta de
empregos.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°. do Regi
mento Intemo):
3° dia: 11-4-95
Último dia: 13-4-95

6
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 15, DE 1995

(DO SR. AGNELO QUEIROZ)

DáDOVamlaçio ao inciso Ido artigo 91 doRegimento Iniemo.
Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do Regi

mento Intemo):
3" dia: 11-4-95
Último dia: 13-4-95
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12 4"-feira 15:00 Marcelo Deda 16:15 Antonio Joaquim Araújo

15:25 Antonio dos Santos 16:40 Chicão Brigido

13 5"-feira 15:00 NanSouza 17:05 Valdir Colatto
17:30 Ana Julia

15:25 FemandoLyra 17:55 Miguel Rossetto
17 2"-feira 15:00 João Maia 18:20 Chico Fenamenta

15:25 Jair Meneguelli 25 3'·feira 15:00 Cassio Cunha Lima
15:50 Domingos Dutra 15:25 Anivaldo Vale
16:15 Milton Mendes
16:40 Carlos Alberto 26 4"-feira 15:00 Luiz Buaiz
17:05 Edson Ezequiel 15:25 Carlos Magno
17:30 José Janene

27 5"·feira 15:00 João Ribeiro17:55 Pimentel Gomes
18:20 Mario Cavallazzí 15:25 Wilson Campos

18 3"-feira 15:00 Daxcísio Perondi 28 6"·feira 10:00 Maria Valadão

15:25 Edínho Araújo 10:25 Regís de Oliveira

19 4"-feira 15:00 Inácio Arruda 10:50 Antonio Feijão
11:15 TugaAngerami

15:25 Jofran Frejat 11:40 Salatiel Carvalho

20 5"-feira 15:00 Benedito Domingos 12:05 Beto Lelis

15:25 Yeda Crusius 12:30 Julio César
12:55 Padre Roque

24 Z··feira 15:00 Luiz Fernando 13:20 Felipe Mendes
15:25 Raquel Capiberibe
15:50 Valdomiro Meger

-ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULT'URA EpOLíTICA RURAl

Sala 116. Bloco das Lideranças

AVISO N°06/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 06/04/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
sobre a aplicação em crédito rural de -recursos captados nas áreas da
SUDAM e da SUDENE". '
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI

2 - PROJETO DE LEI N° 110/95 - do Sr. Odelmo L~ão - que "Altera os artigos
4° e 8° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola,".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
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3 - PROJETO DE LEI N° 113/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta inciso
I ao artigo 6° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA

4 - PROJETO DE LEI N° 164/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "Determina
que, nas propriedades rurais com mais de dez hectares de extensão, pelo
menos vinte por cento da área respectiva sejam destinados à produção de
alimentos".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELU

5 - PROJETO DE LEI N° 192/95 - do Sr. Adão Pretto e outros 7 - que
"Estabelece mecanismos para financiamentos agrícolas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCIDES MODESTO

6 - PROJETO DE LEI N° 198/95 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera a política
agrícola vigente".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ MESTRINHO

A V I S O N° 07/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 06/04/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.955/91 - do Senado Federal (PLs n° 14/~ I) - que
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição
Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades da administração
pública federal realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimento - CNA - e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS

COMISSÃO DE CONSTITU~ÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇAO

Sala 1, Anexo II

PAU T A N° 08/95

(Remanescente)
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A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 4.104/93 - do Senado Federal .(PLS nO 343/91) - que
"dá nova redação ao parágrafo único do art. 213 do Código Penal, na
parte referente à pena".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
VISTA: Concedida em 15/03/95 ao Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT.
ADIADA a discussão em 05/04/95.

2- - PROJETO DE LEI N° 4.661/94 - da CPI destinada a investigar
irregularidades na concessão de benefícios previdenciários - que "altera
dispositivos :da. Lei nO 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe
sobre as ComissÕes Parlamentares de Inquérito".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, na forma do substitutivo apresentado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 15/03/95 aos Deputados MILTON
MENDES, RÉGIS DE OLlVEIRi, E VICENTE CASCIONE.
ADIADA a discussão em 05/04/95 para reformulação do parecer.

TRAMITAÇÃO ORDlNÀRIA

3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.802-A/89 - que
"estabelece ser da responsabilidade do· empregador o ônus dos exames
necessários,à admissão do empregado".
RELATOR: Deputado RAUL BELÉM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das
emendas de nOs 2, 3 e 4, pela falta de técnica legislativa da de nO 1 e, no
mérito, pela rejeição das emendas de nOs 1, 3 e 4; pela aprovação da
emenda de n° 2, na forma da subemenda adotada pela CTASP
VISTA: Concedida em 15/03/95 ao Deputado MILTON MENDES.
ADIADA a discussão em 05/04/95.

4 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 3.622-A/89 - que
"determina que as indústrias de laticínios registrem nas embalagens de
cada tipo de leite o percentual detalhadQ de sua composição".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
VISTA: Concedida em 15/03/95 ao Deputado MILTON MENDES.
ADIADA a discussão em 05/04/95.
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A - Proposição sujeitaã~preç~ç.ãodo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 6.002/90 - do Senado Federal (PLS nO 76/88) - que
"dispõe sobre o mandado de injunção"..
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e, no
mérito, pela rejeição; pela prejudicialidade do PL 1.662/89; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação dos PLs nOs 998/88 e 4.679/90, com substitutivo
VISTA: Em 28.04.92 foi concedida vista conjunta aos Deputados
NELSON JOBIM, GERSON PERES e HÉLIO BICUDO, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita
ADIADA a discussão em 05/04/95.

PAU T A N° 19/95

(Remanescente)

A - Proposições sujeitas ã apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 431/94 - dr' Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 1.018/93) - que "autoriza o envio de 25
oficiais das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal para
integrar a Operação das Nações Unidas em Moçambique - ONUMOZ".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
ADIADA a discussão em 05/04/95.

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 435/94 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 711/93) - que "aprova o texto da Ata de
Retificação do Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de
Cáceres - Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de junho de 1993, em
Montevidéu".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
ADIADA a discussão em 05/04/95.
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B· Proposição sujeita à apreciação conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 318/93 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 424/92) - que "aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Treze de Junho SIA, atualmente,
denominada Rádio Treze de Junho Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mantena, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
ADIADA a discussão em 05/04/95.

PAUTA N° 21/95

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 434/94 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 870/93-PE) que "aprova o texto das
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, adotadas em Copenhague, em 25 de novembro de
1992".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PRIORIDADE

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 6.664-A/85·· que
"introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte
que disciplina a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inconstitucionalidade da emenda n~ 1 e consequente
prejudicialidade da emenda nO 2

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N°
4.796-B/90, que "dispõe sobre o trabalho noturno e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.314-A/88 - que
"dispõe sobre a concordata do mini, pequeno e médio produtor rural".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

5 - .PROJETO· DE LEI N° 1.500/89 - dQ Sr. Hélio Rosas - que "dá nova
redação ao art. 196 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público

6 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.706-B/89·- que
"dispõe sobre as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das emendas de nOs 8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,35,36,44,47
e 48; e pela prejudicialidade das ~mendas de nOs
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,
16,17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 49

7 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 2.375-A/89 - que "faculta
a inscrição dos prefeitos municipais na Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucinalidade, juridicidade e técnicà legislativa

8 - RECURSO CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE N° 144/93 
do Sr. Roberto Freire - que "requer, na forma do art. 164; § 2°, do
Regimento Interno, a manifestação do Plenário sobre a prejudicialidade
do Projeto de Lei nO 4.004/93".
RELATOR: Deputado NíCIAS RIBEIRO
PARECER: pelo acolhime'lto do recurso

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

9 - PROJETO DE LEI N° 5.371-B/90 - do Senado Federal (PLS nO 387/89) _
que "dispõe sobre a merenda escolar e dá outras providências"(apensos
os Projetos de Lei nOs 3.996/89 e 2.964/92).
RELATOR: Deputado MAURíCIO NAJAR



6108 Terça-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Abril de 1995

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do PL nO 2.964/92, apensado; pela inconstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste (PL 5.371-B/90); do PL n° 3.996/89, apensado; do
SubstitutiVo adotado pela. CECD, e da emenda apresentada na CCJR

10 - PROJETO DE LEI N° 4.434-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"altera a redação do art. 12 da Lei nO 7.520 de 15 de julho de 1986".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO GERALDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N° 22/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 1.523-B/89 - que "concede
pensão especial a Nelcy da Silva Campos e outros".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téçnica legislativa,
com subemenda de redação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO ÁO PL N° 80-Al87 - que "concede
Pensão Especial a Gelson José Braz".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidad.e e técnica legislativa,
com subemenda

B Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI N° 2.490-B/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO
29/92) - que "concede pensão especial a Ayres Câmara Cunha, por
seus relevanes serviços prestados à causa indígena brasileira".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e das emendas de adequação da CFT, com subemendas

4 - PROJETO DE LEI N° 3.523-A/93 - do Poder Executivo (Mensagem n°
50/93) - que "reajusta pensão especial concedida pela Lei nO 3.233, de
29 de julho de 1957, a Rosália Maria de Almeida da Conceição, viúva
do ex-servidor federal Vital da Conceição".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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AVISO N° 11/95

Terça-feira 11 6109

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 04.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.767-A/91 - do Sr. Zaire Rezende - que "altera a
Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

2 - PROJETO DE LEI N° 3.482-B/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre o recadastramento dos servidores públicos federais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

3 - PROJETO DE LEI N° 3.967-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "proíbe às
instituições financeiras a abertura de contas sem identificação de seu
titular".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

4 - PROJETO DE LEI N° 3.969-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que
"determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas
da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

5 - PROJETO DE LEI N° 3.993/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "faculta às
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real determinarem a
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, segundo as regras
de determinação da base de 'cálculo estimada do imposto sobre a
renda".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

B • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

6 - PROJETO DE LEI N° 2.746/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre os prazos para apreciação das Gontas do Presidente da República,
Governadores de Estados e Prefeitos Municipais".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

Local: Plenário nO 15
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PAU T A N° 07/95

Abril de 1995

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 435/94 - da Comissão de
Relações Exteriores - (Mens. 711/93) que "aprova o texto da Ata de
Retificação do Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de
Cáceres - Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de junho de 1993, em
Montevidéu".

RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: FAVORÁVEL

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.259/93 - do Poder Executivo -(Mens. 743/93) que
"dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências".

RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: Favorável, com emendas.

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.586-B/91 - do Senado Federal (PLS 33/91) - que
"altera a Lei n° 6.662, de 25 de junho de 1979, que 'dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação, e dá outras providências"'.

RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ

2 - PROJJ:TO DE LEI N° 3.156/92 - do Poder Executivo (MSC 524/92) - que
"elimina a cobrança da taxa incidente sobre a Anotação de Responsabilída
de - ART, referente a serviços de engenharia, arquitetura e agronomia,
instituída pela Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977".

RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
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COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Terça-feira 11 6111

Sala 16-A, Anexo \I

A V I S O N° 04/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.570/91 - do Sr. "Jackson Pereira - que "estabelece
norma geral para a organização da polícia civil nos Estados".
RELATOR: Deputado MALULY NETO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.673/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "estabelece
norma geral para a organização da polícia civil nos Estados".
RELATOR: Deputado MALULY NETO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala 127-B, Anexo 11

PAU T A N° 10/95

A - Requerimentos:

1 - Do Senhor Deputado Nedson Micheleti, solicitando a convocação do
Ministro das Relações Exteriores, Embaixador LUIZ FELIPE PALMEIRA
LAMPREIA, para comparecer a esta Comissão, em reunião de audiência
pública, para prestar esclarecimentos sobre os preparativos para a
Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos
(HABITAT-li).

2 - Do Senhor Deputado Nedson Micheleti, solicitando que seja constituída
Subcomissão para acompanhamento e participação nos preparativos
brasileiros para a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre
Assentamentos Humanos (HABITAT - 11), e que seja solicitado ao Exmo.
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Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Magalhães,
que nomeie esta Subcomissão como representante oficial desta Casa junto
ao Órgão Executivo preparatório à participação brasileira, coordenado pelo
Ministério das Relações Exteriores.

3 - Da Senhora Deputada Simara Ellery, solicitando seja convocado o Senhor
Ministro de Estado dos Transportes, Deputado ODACIR KLEIN, para
comparecer a esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre a
atuação e perspectivas de envolvimento do Ministério dos Transportes em
questões específicas de desenvolvimento regibnal.

COMISSÃO DE QIREITOS HUMANOS

Sala 611 - Anexo 11

Local : Plenário nO 15 - Anexo II

PAU T A N° 06/95

1 _. Discussão e Votação da Ata da Reunião anterior.

2 - Criação de Subcomissões.

Horário: 14h

3 - Apreciação do Parecer do Deputado Roberto Valadão ao Ofício 341-8/95 
Relatório final da CPI dos Desaparecidos Políticos.

Vista concedida ao Deputado Benedito de Lira em 04.04.95.

4 - Outros assuntos.

~ ,
COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E

COMÉRCIO
Sala 112 - Bloco das Lideranças
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A V I S O N° 5/95

Terça-feira 11 6113

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05/04/95
Horálio.: 9 às 12h e 14 às.18h

Prazo,: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1·· PROJETO DE LEI N° 4. 152-AJ93 - do Senado Federal (PLS nO 5/93~ - que
"dispõe sobre a doação, a estabelecimentos públicos de ensino, de
mercadorias apreendidas por contrabando ou descaminho".
(Apenso o Projeto de Lei nO 4.154/93)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

A V I S O N° 6/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inír.:io.: 07/04/95
Horfuio.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
ME.MBROS DESTA COMISSÃO.

'I - PF~OJETO DE LEI N° 3.768/93 -. do Senado Federal (PLS' nO 75/91) -que
"regulamenta, com base no interesse nacional, os investimentos de capital
estrangeiro, nas micros, pequenas e médias empresas' e dá, outras
providências". (Apenso o Projeto de Lei n° 4.647-C/90)
I~ELATOR: Deputado NELSON OTOCH

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-8, Anexo 11

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 14 - Anexo 11
Data: "11/04/95
,. !or8rio: 10 horas
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TEMA: Exposição e dabate do plano de educação do Governo e
esclarecimentos acerca do aumento das mensalidades escolares.

CONVIDADO: Dr. PAULO RENATO SOUZA - ,Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.

A V I S O N° 10/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 06/04/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h 30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.029/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a criação da Tarifa Aérea de Incentivo Cultural e dá outras
providências".
Rç~ATOR:,Deputado Nelson Marchezan

2 - PROJETO DE LEI N° 2.335/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
intermediação na venda de concursos de prognósticos e credenciamento
de agentes lotéricos".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda

3 - PROJETO DE LEI N° 3.727/93 - da Sra Rita Camata. - que "dispõe sobre
desconto das mensalidades eSQolares aos pais e responsáveis por alunos".
Apensos os PLs nOs 76/95 e 103/95.
RELATOR: Deputado Fernando Zuppo

4 - PROJETO DE LEI N° 162/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "estabelece
exigência para a expedição dos certificados de conclusão dos cursos de 2°
Grau e de bacharel em Letras e Cjências Pedagógicas".
RELATORA: Deputada Marisa S.errano

5 - ,PRÓJETO DE LEI N° 193/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "institui o Prêmio
Padre José de Anchieta".
RELATOR: Deputado Carlos Alberto

6 - PROJETO DE LEI N° 197/95 - do Sr. Roberto Rocha - que "determina a
inclusão, no currículo pleno dos estabelecimentos de 1° e 2° graus, da
disciplina 'Introdução às Normas de Trânsito"'.
RELATOR: Deputado Augusto Nardes
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A V I S O N° 11/95

Terça-feira 11 611S

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 10/04/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prpzo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 5.071-A190 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas, em conformidade
com os artigos 20, inciso X, e 216, inciso V, da Constituição Federal e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala 5, Anexo 11

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 04/04/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h

Pro "2:0.: 5 Sessões
DE.. ~urso: 58 Sessão

A - ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 3.547-A193 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal R€ ]ional do Trabalho da 208 Região e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PA.~<ÃO

2 - PROJETO DE LEI N° 3.572-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
PessoÇlI da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 168 Região e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
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3 - PROJETO DE LEI N° 3.573-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 188 Região e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

4 - PROJETO DE LEI N° 3.574-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21 8 Região e
dá outras providências". .
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

5 - PROJETO DE LEI N° 3.575-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 228 Região e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

6 - PROJETO DE LEI N° 4.275-A/93 - do Poder Executivo (MSG nO 822/93) 
que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das
Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o
parágrafo 4° do artigo 32 da Constituição, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

B - MÉRITO:

7 - PROJETO DE LEI N° 1.691/91 - do Sr. Zaire Rezende - que "concede
incentivo fiscal às empresas que empregarem trabalhadores sujeitos ao
serviço militar obrigatório".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

8 - PROJETO DE LEI N° 2.586/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "estabelece
percentuais para a liberação dos recursos do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR, e do Fundo de Investimentos da AlJlazônia - FINAN".
RELATOR: Deputado.AUGUSTO VIVEIROS

9 - PROJETO DE LEI N° 3.242-A/92 - do Sr. Zaire Rezende - que "cria o
Programa Nacional de Mélhoramento do Leite, o Fundo Nacional do Leite e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

10 - PROJETO DE LEI N° 3.361/92 - do Sr. Max Rosenmann - que "concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados às ambulâncias e
demais equipamentos hospitalares quando adquiridos por casas de saúde
sem fins lucrativos".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
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11 - PROJETO· DE LEI N° 3.406/92 - do Sr. Paulo Paim - que li acrescenta
parágrafo ao artigo 38 da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre a Política e as Instituições monetárias, bancárias e creditícias,
cria o Conselho Nacional e dá outras providências".
RELA!OR: Deputado BENITO GAMA

12 - PROJETO DE LEI N° 3.820/93 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
"estabelece critérios de parcelamento dos débitos das Prefeituras
Municipais para com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS".
.RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

13 - PROJETO DE LEI N° 3.861/93 - do Sr. Valdir Colatto e Outros 8 - que
"dispõe sobre a equivalência em produto no financiamento das atividades
agropecuárias",
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

14 - PROJETO DE LEI N° 3.900/93 - do Sr. Luiz Gushiken - que "revoga
dispositivo da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre
a Política e as Instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA

15 - PROJETO DE LEI N° 3.960-A/93 - do Sr.. Max Rosenmann - que" permite
a utilização do crédito referente ao empréstimo comp~lsório de veículos e
combustíveis, na aquisição de automóvel novo".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

16 - PROJETO DE LEI N° 4.088-A/93 - do Sr. Jacques Wagner -' que
"estabelece isenção do Imposto de Renda sobre as indenizações
trabalhistas".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

17 - PROJETO DE LEI N° 4.312/93 - do Sr. Valdir Colatto (em apenso o PL nO
4.566/94) - que "concede isenção do imposto sobre produtos
industrializados para os caminhões adquiridos por transportadores
aytônomos e dá outras providências",
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

18 - PROJETO DE LEI N° 4.540/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para Prefeituras
Municipais, na aquisição de ambulâncias, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

19 - PROJETO DE LEI N° 104/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "isenta do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os veículos automóveis
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adquiridos por representantes comerciais autônomos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

Sala 961 ~ Anexo 1/

Local : Anexo 1/ ~ Plenário 16
Horário :10:00 h

PAUTA N° 05/95

A· REQUERIMENTOS:

1 ~ Requerimento nO 26/95 Da deputada Ana Júlia Carepa - " Solicita
informação ao Tribunal de Contas da União a respeito do processo nO
0003.925/90.

2 - Requerimento nO 27/95 Da Deputada Ana Júlia Carepa - " Solicita
informação a representantes da FAE no Pará a respeito do ofícioo
416/PRES da Fundação de Assistência ao Estudante, encaminhado a este
órgão indicando irregularidades na aquisição da merenda escolar.

3 - Requerimento nO 28/95 D~ Deputada Ana Júlia Carepa -' " Solicita
informação ao Tribunal de Contas do Estado do Pará a respeito do ofício
414/PRES da Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, encaminhado a
este órgão indicando irregularidades na aquisição da merenda escolar.

4 - Requerimento nO 29/95 'Da Deputada Ana Júlia Carapa -" Solicita
informação a Procuradoria Geral da Repúbli~ a respeito do ofício
412/PRES da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, encaminhado
a esta Procuradoria indicando irregularidades na aquisição da merenda
escolar ".

5 - Requerimento nO 30/95 - Da Deputada Ana Júlia Carepa " Solicita a
informação ao Diretor Superintendente da Polícia Federal a respeito do
ofício 413/PRES da Fundação de Assistência ao Estudante-FAE,
encaminhado a este órgão indicando irregularidades na aquisição da
merenaá escolar·II•
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6 - Requerimento n° 31/9~ - Da' Deputada Ana Júlia Carepa - Solicita
informação ao Tribunal de Contas da União a respeito do ofício
411/PRESda Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, encaminhado ao
Egrégio Tribunal indicando irregularidades na aquisição da merenda
escolar".

7 - Requerimento nO 32/95 - Da Deputada Ana Júlia Carepa - "Requer a
realização de audiência pública com a presença do Presidente da CVM
Comissão de Valores Mobiliários, Sr. Thomás Tosta de Sá, com o
Presidente do Banco do Brasil, sr. Paulo César Ximenes e com o
Secretário do Tesouro Nacional, sr. Murilo Portugal, visando esclarecer a
situação das dívidas mantidas pelo Tesouro Nacional com o Banco do
Brasil S/A.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Sala 2 - Anexo II

Horário: 11h

A) Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - MENSAGEM N° 467/94 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional texto do Protocolo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América, em Brasília, em 21 de março de 1994, para Emenda e
Prorrogação do Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre os
dois-países, de 6 de fevereiro de 1984".
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE
PARECER: Favorável
VISTA: Deputada SANDRA STARLlNG

2 - MENSAGEM N° 604/94 - do Poder Executivo - que "submet~ à
consideração do Congresso Nacional a errata relativa ao texto, traduzido
para o PortuQuês. da Convenção Internacional sobre a Proibição do
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Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre
a Destruição de Armas Químicas no Mundo, assinada pelo Brasil, no dia 13
de janeirbde 1993": .
RELATOR: Deputado USHITARO KAMIA
PARECER: Favorável
VISTA: Deputada SANDRA STARLlNG
'VOTO: Favorável a aprovação do "complemento ao texto da Convenção"

3 ~ MENSAGEM N° 729/94 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de
Macau, celebrado em Macau, em 15 de julho de 1994",
RELATOR: Deputado USHITARO KAMIA
PARECER: Favorável

4 ~ MENSAGEM N° 895/94 - do Poder Executivo- que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação
para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em
Brasília, emt~ de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado CUNHA BUENO
PARECER: Favorável

5 ~ MENSAGEM N° 2/95 - do Poder Executivo ~ que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de
Assunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul - Protocolo de
Ouro-Preto - assinado em Ouro Preto, Minas Gerais no di~ 17 de
dezembro de 1994".
RELATOR: FRANCO MONTORO
PARECER: Favorável
VISTA: Deputada SANDRA STARLlNG

RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início.:7/4/95
Horário.:9h às 12h e 14h às 18h

Prazo.:5 Sessões
Decurso: 2a. sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.778/94 - do Sr. Jackson Pereira - que ·"dispõe
sobré procedimentos de identificação de todos os passageiros, na entrada
e saída do País".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 106 A - Anexo 11

Local: Auditório'do Espaço Cultúral
Horário: 10h

SEMINÁRIO

TEMA: Propostas para a Reforma da Previdência Social

CONVIDADOS:
- Dr. Reinhold Stephanes - Ministro de Estado da Previdência e

Assistência Social .
- Dr. Adib Domingos Jatene - Ministro de Estado da Saúde
- Dr. Paulo de Tarso Almeida Paiva - Ministro de.Estado do Trabalho
- Dr. .Nelson Azevedo Jobim - Ministro de Estado da JustiÇa . .
- Contra-Almirante Ivan Pereira Areia - Primeiro Sub-Chefe do EMFA

A V I S O N° 5/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 7/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.369/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
dispositivos ao artigo 136 da Lei' nO 8.069, de 13 de julho de 1990,que
"dispõe.sobre o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

2 - .PROJETO DE LEI N° 1.567/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
','0 horário bancário para atendimento externo e para pagamento de.
benefícios da Previdência Social".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
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3 - PROJETO DE LEI N° 1.891/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a maioridade civil e penal e sobre a idade para prestação do serviço militar
facultativo".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

4 - PROJETO DE LEI N° 1.980/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de
portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e de pacientes que
apresentem dependência física ou psíquica pelo uso de drogas". (Apenso:
PROJETO DE LEI 2.238/91).
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

5 - PROJETO DE LEI N° 2.418191 - do Sr. Jackson Pereira - que "permite ao
menor, entre 16 e 21 anos de idade, celebrar contratos bancários e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

6 - PROJETO DE LEI N° 2.569-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a utilização, para ações e serviços públicos de saúde, das
mercadorias apreendidas como contrabando".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRíGIDO

7 - PROJETO DE LEI N° 2.638-A/92 - do Sr. jackson Pereira - que "dispõe
sobre a responsabilidade dos administradores públicos pela falta de
recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

8 - PROJETO DE LEI N° 2.784/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
aplicação de penalidades às instituições privadas do Sistema Único de
Saúde.
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

9 - PROJETO DE LEI N° 2.842/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera a
redação do caput do artigo 48 e do artigo 143 da Lei nO 8.213, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

10 - PROJETO DE LEI N° 3.065/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "assegura às
pessoas portadoras de deficiência física locomotora o direito de receber do
Governo cadeira de rodas".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

11 - PROJETO DE LEI N° 3.395/92 - do Sr. Jackson Pereira -" que "dispõe sobre
o Regime facultativo Complementar de Previdência Social e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA
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12 - PROJETO DE LEI N° 3.691/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dá nova
redação ao artigo 126 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, para
estabelecer· prazos de encaminhamento dos processos, bem como de
julgamento dos recursos pelos órgãos do Conselho de Recursos da
Previdência Social- CRPS".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

13 - PROJETO DE LEI N° 3.729-A/93 - do Sr.. Jackson Pereira - que "altera o
artigo 1° da Lei nO 8.287, de 20 de dezembro,de 1991, que "dispõ~ sobre a
concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais,
durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

14 - PROJETO DE LEI N° 3.953/93 - do Sr. J~ckson Pereira - que "concede'
pensão especial a Antônio Gonçalves da Silva, o "Patativa do Assará".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI

15 - PROJETO DE LEI N° 4.580/94 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera
dispositivos das Leis nOs 8.213, de 24 de julho de 1991, e 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e determina outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

16 - PROJETO DE LEI N° 168/95 - do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre
procedimentos para recebimento de pequenos valores e investimentos
deixados por pessoas falecidas em instituições financeiras".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

17 - PROJETO DE LEI N° 172/95 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o
parágrafo único do artigo 6° da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que "dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
.

1~ - P-ROJETO DE LEI N° 177/95 - do Sr. Corauci Sobrinho - que "altera o
artiQo 2° da Lei nO 8.501, de 30 de novembro de 1992, que "dispõe sobre a
utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas
científicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

19 - PROJETO DE LEI N° 184/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "altera a
redação do parágrafo 2° do artigo 15, da L~i nO 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
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20 - PROJETO DE LEI N°.231/95.: do Sr. Luiz Buaiz - que "altera o artigo 26 da
Lei nO 8.870, de 15 de abril de ·1994, que "altera dispositivos das Leis nOs
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá éütras providências",
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBLICO

Sala 13-B - Anexo 11

A V I S O N° 5/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 7/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 065/91 - do Sr. Roberto Magalhães - que "altera a Lei
nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990,. que regula o Programa
Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.368/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina a
alienação de bens imóveis .de propriedade do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS, destinados a residência de seus
servidores, através de linha de crédito especial aberto pela CEF - Caixa
Econômica Federal."
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

3 - PROJETO DE LEI N° 1.495/91. - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a fixação de piso salarial para os motoristas profissionais".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

4 - PROJETO DE LEI N° 2.368/91 - do Sr. Alberto Goldman - que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e rurais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

5 - PROJETO DE LEI N° 2.509/92 - do Sr. Zaire Rezende - que" dispõe sobre
a criação da Ordem dos Professores do Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
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6 - PROJETO DE LEI N° 2.958/92 - do Sr. Roberto Jefferson - que "institui o
Vale-Educação, para efeito do disposto no artigo 212, parágrafo 5°, da
Constituição Federal".
RELATOR: 6eput'adõ US"iRATAN AGUIAR

7 - PROJETO DE LEI N° 3.459/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de publicação de balancete sintético mensal, pelas
pessoas jurídicas sob conttole do Poder Público".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

8 - PROJETO DE LEI N° 4.753/94 - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre
a regulamentação da profissão de historiador e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

9 - PROJETO DE LEI N° 130/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "estabelece normas
sobre a realização de concursos públicos para admissão de servidores
civis no âmbito da União".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

10 - PROJETO DE LEI N° 137/95 - do Sr. Beto Mansur - que "institui incentivos
para a contratação, sob as condições que especifica, de adolescentes
entre 12 e 18 anos de idade, em regime de iniciação ao trabalho, e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

11 - PROJETO DE LEI N° 138/95 - do Sr. Beto Mansur - que "acrescenta
parágrafos ao artigo 841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

12 - PROJETO DE LEI N° 139/95 - do Sr. Paulo Paim - que "institui gratificação
natalina na forma de cesta básica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON CUNHA

13 - PROJETO DE LEI N° 144/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

14 - PROJETO DE LEI N° 145/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre
revogação do artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
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15 - PROJETO DE LEI N° 149/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre as
doações e presentes recebidos por servidores públicos da administração
direta e indireta, bem como das Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA

16 - PROJETO DE LEI N° 202/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

17 - PROJETO DE LEI N° 220/95 - do Sr. Wellinton Fagundes - (PL's N°s
246/95 e 227/95, apensados) - que altera dispositivb da Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, que "regulamenf \ o artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 122-A - Anexo 11

A V I S O N° 4/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 06.04.95
Horário.: de 09 às 12 e de 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 3a sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.188/93 - do Sr. Max Rosenmann- que "estabelece
condições para o tráfego de caminhões nas rodovias federais, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 1.671/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a concessão de desconto no valor das passagens de ônibus, nas áreas
metropolitanas, para deficientes e estudantes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO

3 - PROJETO DE LEI N° 3.690/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina o
controle, em listagem, dos passageiros de embarcações"
RELATOR: Deputado MAURO LOPES



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Terça-feira 11 6127

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS :

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 3/95 - Telecomunicações

Salas 120f,122 - Anexo 11

PAUTA N° 02/95

Reunião Ordinária
Local: Plenário 13, Anexo II
Horário: 14h

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 5/95 - Empresa Brasileira

Salas 120/122 - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 14h
CONVIDADO:
Almirante ROBERTO GAMA E SILVA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 6/95 - Monopólio do Petróleo

Salas 120/122 - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30
CONVIDADO:
DR. OZIRES SILVA - Ex-Ministro de Estado das Minas e Energia
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 7/95 - Navegação de Cabotagem

Salas 120/122 - Anexo "

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Haverá duas reuniões nos seguintes locais e horários
local: Plenário 11, Anexo"
Horário: 1Oh
CONVIDADO:
Almirante-de-Esquadra MAURO CÉSAR RODRIGUES'PEREIRA - Ministro
de Estado da Marinha; e

local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h
CONVIDADO:
Dr. WAGNER GRANJA VICTER - Divisão de Engenharia Econômica do
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro

COMISSÃO ESPECIAL
Legislação Eleitoral-Partidária

Salas 120/122 -

PAUTA N° 06195

Continuação da discussão da PAC-2 do Relator
local: Plenário nO 12, Anexo"
Horário: 17h

(Encerra-se a Sessão às 18 horas.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
25, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneraçã9, de acordo
com o art. 35, item n, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a
ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ponto n° 11256, do cargo de
Assessor Administrativo, CNE-12, do Quadro Pennanente da Câmara
dos Deputados, que exerce na Diretoria Legislativa.

Câmara dos Deputados, 10 de abril. de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art. 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a FRANCISCO DE CARVALHO LEITE, ponto nO
10556, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-IO, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria
Legislativa.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art. 35, item 11, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a LAUREZ CERQUEIRA, ponto nO 10865, do cargo de
Secretário Particular, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do Partido dos
Trabalhadores.

Câmara dos Deputados, 10 de abril. de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe conferfe o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art. 35, item 11, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a LUlZ ZOTfMANN, ponto nO 10766, do cargo' de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do Parti
do Liberal.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item II, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a RENATO MORGANDO VIEIRA, ponto nO 11323,
do cargo de Assessor Técnico, CNE-IO, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do Parti
do Liberal.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo ~,

item n, da Lei n° 8.112, citada, ELAINE DO CARMO DA SILVA
OLIVEIRA, para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do Quadro
Permanente da Câmara dl;>s Deputados, transformado pelo artigo
3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com os artigos 3° do Ato da Mesa nO 47,
de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de abril. de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo ~,

item n, da Lei nO 8.112, citada, GISELE DE BRITO PERNA para
exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15,
de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo
artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada
com o artigo IOdo Ato da Mesa nO 5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo I", item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item II, da Lei nO 8.112, citada, JANE CARVALHO HOR
MES para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor
Administrativo, CNE-I0, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 1° da Resolução nO 103, de 3
de dezembro de 1984, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa
nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item II, da Lei nO 8.112, citada, LAUREZ CERQUEIRA
para exercer, no Gabinete do Lider do Partido Socialista Brasilei
ro, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa nO 73,
de 29 de abril de 1988, combinado com o artigo 3° do Ato da
Mesa n° 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item II, da Lei n° 8.112, citada, LÉLIO RAPHANELLI para
exercer, no Gabinete do Lider do Partido Progressista, o cargo de
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Assessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo ·1° do Ato da Mesa n° 8, de 29 de
março de 1995.

Câmara dos Depqtados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, observado o disposto no art. 4° da Lei nO
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do art. ~,
item n, da Lei nO 8.112 citada, LUIZ ZOTTMANN para exercer,
no gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador, o cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, nos termos da lotação fixada pelo art. lOdo ato da
Mesa nO 85, de 14 de julho de 1993.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, observado o disposto no art. 4° da Lei n°
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do art. ~,
item IL da Lei nO 8.112, citada, MARIA LÚCIA ANDRADE
SANTOS para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Asses
sor Administrativo, CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelos arts. l° da Resolução n° 23, de
17 de junho de 1980, e 3.° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outubro
de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item n, da
Lei nO 8.112 citada, RENATO MORGANDO VIEIRA para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido Liberal, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo art. 3° do Ato da Mesa n° 15, de
26 de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo art.
1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o
art. 3° do Ato da Mesa nO 47, de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 4.465-D, DE 1989

Redação Final

Altera dispositivos da Lei nO 4.870, de 1° de de
zembro de 1965, para a criação do Conselho de As
sistência Social aos Trabalhadores da Agroindústria
Canavieira (cana-de-açúcar, álcool e açúcar).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 1° do art. 36 da lei nO 4.870, de 1° de dezembro

de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 .

§ 1° Os recursos previstos neste artigo serão apli
cados diretamente pelas usinas de açúcar, destilarias de
álcool e pelas Associações ou Cooperativas dos fornece
dores de cana, mediante planos de aplicação de recursos
de sua iniciativa, submetidos à aprovação e fIscalização
do Conselho de Assistência Social aos Trabalhadores da
Agroindústria Canavieira (cana-de-açúcar, álcool e açú
car.)"

Art. 2° Acrescente-se ao art. 36 da Lei n° 4.870, de 1° de de
zembro de 1%5, o seguinte § 2°, renumerando-se os subseqüentes:

"Art. 36 .

§ 2° O Conselho referido no parágrafo anterior
será constituído de 9 (nove) membros, cada um com
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por
mais 2 (dois) anos, a saber:

1-3 (três) técnicos do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, designados
pelo titular da referida pasta;

11 - dois representantes dos empresários da
agroindústria (do açúcar e álcool), indicados pela confe
deração da categoria;

fi - dois representantes dos trabalhadores da in
dústria de açúcar e álcool, indicados pela respectiva con
federação.

IV - dois representantes dos trabalhadores rurais
da cultura canavieira, indicados pela confederação
(CONTAG)."

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua publicação, dispon
do, inclusive, sobre a vinculação à administração pública direta ou
indireta.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro

berto Magalhães, Presidente, - Deputado Nilson Gibson, Rela
tor.

PROJETO DE LEI N° 4.465-D, DE 1989
Redação Final

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente a redação
fmal oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Projeto
de Lei nO 4.465-C/89.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Roberto Ma
galhães - Presidente, Nestor Duarte e Valdenor Guedes - Vice
Presidentes, Adylson Motta, Alexandre Cardoso, Almino Affonso,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Coriola
no Sales, Danilo de Castro, Ênio Baccio, Gerson Peres, Gilvan
Freire, Ibrahim Abi-Ackel, Ivandro Cunha Lima, Jairo Carneiro,
Jarbas Lima, João Natal, Jorge Wilson, José Genoíno, Marcelo
Deda, Milton Mendes, Prisco Viana, Régis de Oliveira, Rodrigues
Palma, Talvane Albuquerque, Udson Bandeira, Vicente Arruda,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Atila Lins, José Rezende, Mau
rício Najar, Fernando Diniz, Ildemar Kussler, Mário de Oliveira,
Augusto Farias e Paulo de Velasco.

Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro-
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berto Magalhães, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 4.80S-C, DE 1990

Institui a gratificação da adicional por tempo
de serviço aos empregados em geral e dá outras pro
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° Aos empregados sujeitos ao regime jurídico da le

gislação trabaJhista é assegurado o direito à percepção de gratifica
ção adicional por tempo de serviço, na base de 1% (um por cento),
para cada período de um ano de efetivo serviço, contínuo ou alter
nado, prestado ao mesmo empregador.

§ 1° A percentagem de que trata este artigo incidirá sobre o
salário percebido pelo empregado à época em que gozar o direito,
não podendo ser compensado com qualquer outra vantagem que o
empregador já conceda ou venha a conceder.

§ 2° Por se tratar de um sobre-salário, o adicional por tempo
de serviço incidirá sempre sobre o salário normal, resultante dos
aumentos espontâneos, legais ou provenientes de sentença norma
tiva, auferidos durante o gozo do direito instituído por esta lei.

§ 3° O adicional por tempo de serviço não incidirá sobre as
horas extras.

Ar!. 2° A gratificação de que trata esta lei integrará a remu-
neração do empregado para todos os efeitos legais.

Ar!. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro·

berto Magalhães, Presidente - Deputado Nilson Gibson, Relator.

PROJETO DE LEI N° 4.80S-C, DE 1990
Redação Final

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente a redação
final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Projeto
de Lei n° 4.805-B/90.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Roberto Ma
gaJhães - Presidente, Nestor Duarte e Valdenor Guedes - Vice
Presidentes, Adylson Motta, Alexandre Cardoso, Almino Affonso,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudia Cajado, Coriola
no Sales, Danilo de Castro, Enio Baccio, Gerson Peres, Gilvan
Freire" Ibrahim Abi-Ackel, Ivandro Cunha Lima, Jairo Carneiro,
Jarbas Lima, João Natal, Jorge Wilson, José Genoíno, Marcelo
Deda, Milton Mendes, Prisco Viana, Régis de Oliveira, Rodrigues
Palma, Talvane Albuquerque, Ud~n Bandeira, Vicente Arruda,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Atila Lins, José Rezende, Mau
rício Najar, Fernando Diniz, Ildemar Kussler, Mário de Oliveira,
Augusto Farias e Paulo de Velasco.

Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro
berto Magalhães, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 672-B, DE 1991
Redação Final

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unamimemente a Reda
ção Final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Pro
jeto de Lei n° 672-A-91.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Roberto Ma
gaJhães - Presidente, Nestor Duarte e Valdenor Guedes - Vice
Presidentes, Adylson Mata, Alexandre Cardoso, Almino Mfonso,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Coriola
no Sales, Danilo de Castro, Enio Bacci, Gerson Peres, Gilvan Frei
re, Ibrahim Abi-Ackel, Ivandro Cunha Lima, Jairo Carneiro,

Jarbas Lima, João Natal, Jorge Wilson, José Genoíno, Marcelo
Deda, Milton Mendes, Prisco Viana, Régis de Oliveira, Rodrigues
Palma, Talvane Albuquerque, Udson Bandeira, Vicente Arruda,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Átila Lins, José Rezende, Mau
rício Najar, Fernando Diniz, Ildemar Kussler, Mário de Oliveira,
Augusto Farias e Paulo de Velasco.

Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro
berto Magalhães, Presidente.

PROJETO DELEIW672-B, DE 1991

Altera o art. 17 da Lei das Contravenções Pe.
nais e dispositivos do Código de Processo Penal e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1°0 ar!. 17 do Decreto-lei n° 3.688, de 3 de outubro de

1941 - Lei das Contravenções Penais - passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Ar!. 17 - A ação penal é pública."

Ar!. 2° - O caput do ar!. 5°, o ar!. 11, o caput do art. 24, o
inciso I do caput do ar!. 43, o ar!. 531, o caput do art. 533 e seu §
1°, o § 2° do art. 564, e o art. 569, todos do Decreto-lei n° 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vi
gorar com a seguinte redação: •

"Ar!. 5° Nos casos de ação penal pública, o inqué
rito policial será iniciado:

Ar!. 11 - os instrumentos da infração penal, bem
como os objetos que interessarem à prova, acompanha
rão os autos do inquérito.

Ar!. 24 A ação penal pública será promovida por
denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando
a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de
representação do ofendido ou de quem tiver qualidade
para representá-lo.

Ar!. 43 .
I - O fato narrado evidentemente não constituir

infração penal;

Ar!. 531- O processo das contravenções terá for
ma sumária, indiciando-se por denúncia do Ministério
Público, que poderá arrolar até 3 (três) testemunhas.

Ar!. 533 - Recebida a denúncia, o juiz designará
audiência para um dos oito dias seguintes, a flID de in
terrogar o réu, ordenando a respectiva citação e a notr.'í
cação do Ministério Pt1blico.

Parágrafo único - Se for desconhecido o paradei
ro do réu, ou se o mesmo se ocultar para evitar a citação,
esta será feita mediante edital com o prazo de cinco dias.

Ar!. 538- .

§ 2° Na audiência, após a inquirição de todas as
testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao
representante do Ministério Público e ao defensor do
réu, ou a este, quando tiver sido admitido a defender-se,
pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogáveis
por mais dez a critério do juiz, que em seguida proferirá
a sentença.
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Art. 564- .
.................................................................................
1lI- .
a) a denúncia ou a queixa e a representação;

Art. 568 - As omissões da denúncia ou da queixa
e da representação poderão ser supridas a todo tempo,
antes da sentença."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 4° Revogam-se o art. 26, os §§ 2°, 3° e 4° do art. 533, o

art. 535 e seus parágrafos, e o art. 536 do Decreto-lei nO 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal; a Lei nO 1.508,
de 19 de dezembro de 1951; a Lei nO 4.771, de 15 de setembro de
1965; a Lei nO 7.187, de 26 de abril de 1984; e demais disposições
em contrário.

Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro
berto Magalhães, Presidente, Deputado Nilson Gibson, Relator.

PROJETO DE LEI N° 888-C, DE 1991

Dispõe sobre alocação de recursos provenien
tes de exploração de loteria esportiva federal, sena e
loto e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A loteria esportiva federal e os concursos de prog

nósticos sobre resultados de números com distribuição de prêmio
mediante rateio (sena e loto) ficam sujeitos ao pagamento de 10%
(dez por cento) sobre a importância total de cada emissão, a qual
será adicionada ao preço de plano dos bilhetes.

Parágrafo único. - A Administração do Serviço de Loteria
Federal e Concursos de Prognósticos recolherá diretamente à Cai
xa Econômica Federal, em guias próprias, os recursos previstos no
caput deste artigo.

Art. 2° Os Recursos previstos no artigo anterior serão obri
gatoriamente destinados a aplicação no próprio município onde foi
realizada a respectiva arrecadação, conforme o disposto nesta lei.

Art. 3° Os recursos de que trata esta lei serão obrigatoria
mente destinados a aplicação de caráter assistencial, de acordo
com critérios fIXados pelas Prefeituras Municipais, observando-se
as seguintes taxas:

1- 40% (quarenta por cento) na educação básica;
II - 30% (trinta por cento) no apoio do esporte amador; e
III - 30% (trinta por cento) em programas de apoio a ges-

tantes, nutrizes e creches.
Art. 4° O Poder Executivo expedirá regulamento desta lei

no prazo de sessenta dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 5° Esta lei entra em vigor após os 60 (sessenta) dias de

prazo para a sua regulamentação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro

berto Magalhães, Presidente - Deputado Nilson Gibson, Relator.

PROJETO DE LEI W 888-C, DE 1991
Redação Final

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente a Reda
ção Final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Pro
jeto de Lei nO 888-B/91.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Roberto Ma
galhães - Presidente, Nestor Duarte e Valdenor Guedes - Vice
Presidentes, Adylson Motta, Alexandre Cardoso, Almino Mfonso,
Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Coriola
no Sales, Danilo de Castro, Enio Bacci, Gerson Peres, Gilvan Frei
re, Ibrahim Abi-Ackel, Ivandro Cunha Lima, Jairo Carneiro,
Jarbas Lima, João Natal, Jorge Wilson, José Genoíno, Marcelo
Deda, Milton Mendes, Prisco Viana, Régis de Oliveira, Rodrigues
Palma, Talvane Albuquerque, Udson Bandeira, Vicente Anuda,
Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Átila Lins, José Rezende, Mau
rício Najar, Fernando Diniz, Ildemar Kussler, Mário de Oliveira,
Augusto Farias e Paulo de Velasco.

Sala da Comissão, 30 de março de 1995. - Deputado Ro
berto Magalhães, Presidente.
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Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Mendonça Filho
Vilson Santini

1vaga

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cun1J;l
FlávioAms

PPR

PT

PSDB

PMDB

PCdoB

,PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
Bento Lelis

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
PedroIrujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu Iha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Ana Júlia
Ivan Valente

PPS

Luís Barbosa (PTB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFlJPTB

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrujo
Udson Bandeira

Wilson Branco
Wilson Cignachi

3 vaga (s)

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Roberto Pessoa

PMDB

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

PSDB

Antônio Aureliano Amon Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR)
Elias Murad Carlos Mosconi
Ezidio Pinheiro Eduardo Barbosa
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz

PPR

Anivaldo Vale Célia Mendes
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Hugo Biehl Maria Valadão
José Teles Mário Cavallazzi
Roberto Balestra Telmo Kirst

PT
AdãoPretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PP

Augustinho Freitas Dolores Nunes
Dilceu Sperafico João Maia
Romel Anizio Marconi Perillo

PDT

Luís Durão AirtonDipp
Odílio Balbinotti Carlos Cardinal
Oscar Goldoni Giovanni Queiroz

PLlPSD/PSC

José Rezende (PTB) Hilário Coimbra (PTB)
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

COMISSÕES PERMANENTES

CO~ÃODEAGmCULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
1°Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFlJPTB



Milton Temer
Tilden Santiago
Wemer Wanderer (1'1'1,)

Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)

Pedro Wilson

Régis de Oliveira
Vicente Anuda
Zulaie Cobra

Ildemar Kussler
Rommel Feijó

1 vaga

PP

Edson Queiroz Laprovita Vieira
Flávio Derzi Sérgio Naya
Vadão Gomes Silvemani Santos

PJ)T

Eurípcdes Miranda Antônio Joaquim
Itamar Serpa Cunha Lima
Wolney Queiroz Edson Ezequiel

PIlPSJ)/PSC

Márcia Marinho João Cola~'o (PSB)
Marquinho Chedid Romel Anízio (1'1')
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSB/PMN

Jerônimo Reis Gonzaga Patriota
Sérgio Guerra Uhaldino Junior

PCdoB

Inácio Arruda SOCOITO Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO m~ CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E J)E REJ)AÇÃO

Presidente: RObelto Magalhães (PFL)
I° Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cohra (PSD 13)

PFUPTB

Jarhas Lima
Adylson Motta
Gerson Peres
Ihrahim Ahi-Ackel
Prisco Viana

Ilélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Marconi Perillo
Talvmle Albuquerque
Valdenor Guedes

COliol:ulo Sales
Ünio Bacci
MaÚleus Schmidt

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Alexmldre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

PPR

Adhemar de Barros
Alzira Ewerton

Nelson Marchezan
Ricardo Izar

Roberto Balestra

PT
Milton Temer

Raimundo Santos (PPR)
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

PP

Alcione Athayde
Mário de Oliveira

Raul Belém

PDT
Eurípedes Miranda

Magno Bacelar
Severiano Alves

PUPSDIPSC
Augusto Farias

Paulo de Velasco

PSBIPMN

Jerônimo Reis
1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima

PPS
Jairo Cmneiro (PFL) Augusto Carvallio

Secretálio: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala I
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Smney Filho (PFL)
I° Vice-Presidente: Celso Russomanno (pSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFUPTB

Titularcs
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

AlnÚllo Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

PMDB

PSJ)B

SuplCl}.tcs
Atila Lins

Ciro Nogueira
Jair Soares

Jairo Azi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurício Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
I vaga

AlhCItO Goldman
Aloysio Nunes Fen'eira

Elias Ahrahão
Femando Diniz

João '111Ome Mestlinho
José Pliante

I,uiz Femando
Michel Temer

Roberto Valadão
Wagner Rossi

Celso Russommmo
Émerson Olavo Pires

FrmlCO Montoro

Fátima Pclaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberihe (PSB)
Salomão Cruz
Samey Filho
Vilson Santini

Alhclico Filho
Remi Trinta
SOCOITO Gomes (PCdoB)
Wilson Br:ulco
I vaga (s)

Celso Russomanno

PMDB

PSDB

Aroldo Cedraz
João Mellão Neto

José Carlos Vieira
José Coimbra

Ricardo Barros
Teima de Souza (PT)

Chicão Brígida
Freire Júnior
Tete Bezerra

Valdir Colatto
1 vaga (s)

Nelson Otoch



Pimentel Gomes
VanessaFelippe

PPR
Amaral Netto
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

Roberto França José Carlos Coutinho Sérgio Carneiro
Zulaie Cobra PLlPSD/PSC

Paulo de Velasco RobsonTuma
Eurico Miranda PSBJPMNJair Bolsonaro

José Carlos Lacerda Ubaldino Júnior Adelson Salvador

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aranma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo n, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PI)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PI)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFlJPTB

PLlPSD/PSC

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pandemey Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFlJPTB

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

Laura Carneiro
Silvemani Santos

Sérgio Carneiro

RobsonTuma

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
RitaCarnata
Roberto Valadão

FlávioAms
lldemar Kussler
José Am'bal

PT

PP

PDT

PMDB

PSDB

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Itamar Serpa

Elton Rohnelt

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
2 vaga (s)

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Antônio do ValIe
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Josias Gonzaga
Marcelo Teixeira
Paulo Ritzel

Herculano Anghinetti
José Aníbal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

Júlio Redecker
Mário CavalIazzi
Paudemey Avelino

João Fassarella
Luiz Mainardi
WagnerSalustiano (PPR)

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Cunha Lima
Magno Bacelar

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

João Ribeiro
Roberto Brant

1 vaga (s)

Alberico Filho
Francisco Diógenes

Gonzaga Mata
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Sandro Mabel

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

Affonso Camargo
Alzira Ewerton
Fausto Martello

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Dilceu Sperafico
José Janene

Max Rosemnann
Vicente André Gomes

Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Francisco Silva
Laura Carneiro

Fernando Lopes

PPR

PT

PP

PDT

Fernando Ferro (P1)
Maria Valadão

Marta Suplicy (P1)

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Cidinha Carnpos

PLlPSD/PSC
Francisco Horta

PSBJPMN
Ricardo Heráclio

PCdoB
Aldo Rebelo

PRP
1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Oh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga (s)

Bosco França

Aldo Arantes

1 vaga (s)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, Osório Adriano Roberto Magalhães
CULTURA E DESPORTO Roberto Brant Wilson Cunha

Presidente: Severiano Alves (pDT) PMDB
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT) EdinhoBez Anibal Gomes
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB) Geddel Vieira Lima Antônio do Valie
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL) Germano Rigotto João Almeida

PFLlPTB Gonzaga Mota Josias Gonzaga
Hermes Parcianello Paulo Ritzel

Carlos Alberto Jairo Carneiro Homero Oguido Pinheiro Landim
Expedito Júnior (PL) José Jorge Luís Roberto Ponte 2 vagas (s)
Lindberg Farias (PCdoB) Osvaldo Coelho Pedro Novais
Osvaldo Biolchi Paes Landim
Paulo Lima Roberto Jefferson PSDB
Ricardo Barros Vicente Cascione Antônio Kandir Antônio Aureliano

PMDB Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Marcio Fortes Danilo de Castro

Elias Abrabão Fernando Gonçalves (PTB) Saulo Queiroz Jorge Anders
Udia Quinan Ivandro Cunha Lima Yeda Crusius Regis de Oliveira
Maria Elvira Rita Camata
Marisa Serrano Simara Ellery PPR
Mauticio Requião 1 vaga Basílio Villani Anivaldo Vale

PSDB Delfim Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos

Alexandre Santos Osmânio Pereira Paulo Mourão Rogério Silva
FlávioArns Ubiratan Aguiar

PTSílvio Torres Vicente Arruda

PPR Celso Daniel Antonio Feijão (PTB)

Augusto Nardes Cleonâncio Fonseca
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda

Eurico Miranda Paulo Bauer Jose Fortunati Nedson Micheleti
Nelson Marchezan Ronivon Santiago

PPPT
Esther Grossi João Fassarella José Janene Luiz Carlos Hauly
Pedro Wilson Padre Roque Sérgio Naya Márcio Reinaldo Moreira

PP PDT
Mário de Oliveira B.Sá Márcia Cibilis Viana Enio Bacci
Ricardo Gomyde (PCdoB) José Linhares Max Rosenmann Eutipedes Miranda

PDT PLlPSDJPSC
Fernando Zuppo Luiz Durão Eujácio Simões Francisco Horta
Severiano Alves Wolney Queiroz João Colaço (PSB) Luiz Piauhylino (PSB)

PLlPSDJPSC PSBJPMN
Álvaro Valle Luiz Buaiz José Chaves Sérgio Guerra

PSBJPMN PCdoB
Ubaldino Júnior Adelson Salvador Jurandyr Paixão (pMDB) Sérgio Miranda

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max RosemnaniJ. (pDT)

PFLlPTB

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696016989/6955

COMI~ÃODEFffiCAL~AÇÃO
FINANCEffiA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLlPTB

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Mauoel Castro
Mussa Demes

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
MussaDemes



Jaime Martins Ney Lopes PMDB
João Mendes Osório Adriano Francisco Diogenes EdinhoBezLima Netto Paulo Heslander
Marilu Guimarães SameyFilho Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri

Marcos Lima Zila BezerraMaurício Najar Ursicino Queiroz PauloTitan 2vaga(s)Pedro Correa Vic Pires Franco Rivaldo Macari
PMDB PSDB

Adelson Ribeiro Carlos Apolinário Adroaldo Streck Firmo de CastroConfúcio Mora Hélio Rosas Luciano Zica (PT) Márcio FortesFernando Diniz Luiz Carlos Santos
Fernado Gomes Pedro Novais Sylvio Lopes Marinha Raupp

Freire Júnior Roberto Rocha PPR
José Priante Zairo Rezende Fausto Martello Benedito Guimarães
Luiz Fernando 3 vaga (s) José Tude (PTB) Júlio Redecker
Olavo Calheiros Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)
1 vaga (s)

PSDB PT
Antonio Balhann Alexandre Santos Chico Ferramenta AdãoPretto
Arnaldo Madeira Cipriano Correia Fernando Ferro Milton Mendes
Arthur Virgílio Neto José Aníbal
Emerson Olavo Pires Roberto Santos PP
Firmo de Castro Vittorio Mediolli Carlos Camurça Edson Queiroz
Jayme Santana Yeda Crusius Salatiel Carvalho Marcos Medrado

PPR PDT
Luciano Castro Basílio Villani AirtonDipp Antônio Joaquim
Raimundo Santos Delfim Netto José Mauricio José Carlos Coutinho
Ricardo Izar Pauderney Avelino

PIJPSDIPSC1 vaga (s) Simão Sessim

PT Elton Robnelt Zé Gomes da Rocha

Arlindo Chinaglia Ana Júlia PSBJPMN
Jaques Wagner Chico Vigilante Bosco França José Carlos Sabóia
Paulo Bernardo José Genoíno

Secretária: Maria Euniêe Torres Vilas BoasWaldomiro Fioravante Luiz Gushiken
Reunião: quartas-feiras - lOh

PP Local: Plenário, sala 21
Luiz Carlos Hauly Carlos Camurça Telefones: 318-694416946
Márcio Reinaldo Flávio Derzi COMISSÃO DE RELAÇÕES
Osvaldo Reis 1 vaga EXTERIORES

PDT Presidente: Franco l\1ontoro (PSDB)
Fernando Lopes Cidinha Campos 1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
Giovanni Queiroz Coriolano Sales 2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDl)
José Carlos Coutinho Renan Kurtz 3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PLlPSDIPSC PFIJPTB

Augusto Farias Eujácio Simões Antônio Ueno Benito Gama
Valdemar Costa Neto Welinton Fagundes Aroldo Cedraz Paulo Cordeiro

Átila Lins Paulo Gouvea
PSBIPMN Ciro Nogueira Pedrinho Abrão

José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD) LeurLomanto Roberto Fontes

PCdoB
NelsonTrad Theodorico Ferraço

Sérgio Miranda 1 vaga PMDB

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Genésio Bernardino Adelson Ribeiro
José Thomaz Nonô AryKara

Presidente: Eliseu Resende (PFL) Luiz Henrique Freire Junior
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB) Paes de Andrade Rubens Cosac
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PTB) Robério Araújo (PSDB) 1 vaga
3° Vice-Presidente: Elton Robnelt (pSC) PSDB

PFLIPTB Aécio Neves Jayme Santana
Antônio Feijão Abelardo Lupion Franco Montoro Koyu Iha
Aracely da Paula Alceste Almeida Sílvio Torres
Eliseu Resende Carlos da Carbras PPRJosé Santana de Vasconcellos Pedro Correa
Moisés Lipnik Salomão Cruz Cunha Bueno Adylson Motta
Murilo Pinheiro Werner Wanderer Paulo Bauer Wagner Salustiano



PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFLlPTB

Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá Alcione Athayde
Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Campos Chico da Princesa
Seraflm Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

PLlPSDJPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PSBJPMN
Luiz Piauhylino Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Raul Belém Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Maurício
Renan Kurtz Oscar Goldoni

PLlPSDIPSC
Paulo de Velasco Álvaro Valle

PSBIPMN
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 1Gh
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFLlPTB
Alexandre Ceranto Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno Antônio Joaquim Araújo
Ceci Cunha (PSDB) Augusto Viveiros
Fernando Gonçalves Duílio Pisaneschi
Iberê Ferreira Fátima Pelaes
Jair Soares Fernando Gomes (pMDB)
Jonival Lucas Inocêncio Oliveira
José Coimbra Márcia Marinho (pSC)
Roberto Jefferson Paulo Paim (PT)
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha

PMDB
Chicão Brígido André Puccinelli
Elcione Barbalho Armando Abílio
Euler Ribeiro Armando Costa
José Pinotti Confúcio Moura
Laire Rosado Darcísio Perondi
Mauri Sérgio José Aldemir
Rita Camata Lídia Quinan
Rubens Cosac Olavo Calheiros
Saraiva Felipe Remi Trinta

PSDB
Arnon Bezerra Elias Murad
Carlos Mosconi Ezídio Pinheiro
Cipriano Correia FeuRosa
Osmânio Pereira Herculano Anghinetti
Sebastião Madeira Jovair Arantes
Tuga Angerami Robério Araujo

PPR
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Célia Mendes Melquiades Neto
Moacyr Andrade Pimentel Gomes (PSDB)
Ronivon Santiago 1 vaga (s)

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P1)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P1)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhansen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Abnino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Panlo Mourão

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Costa Ferreira
Nilton Cerqueira



PDT

Miro Teixeira
Wilson Braga

PUPSDIPSC

Marcos Medrado (PP)

PSBJPMN
1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

Coriolano Sales
Sílvio Abreu

NanSouza

Ushitaro Kamia

Aldo Rebelo

PP

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

PDT

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

PUPSDIPSC

José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Matheus Schmidt
Odilio Balbinotti
Serafim Venzon

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

José Chaves

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Paulo Gouvêa (PFL)

Secretário: Rui Omar Prndencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

JandiraFegbali

Alceste Almeida
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varel1a
Mauro Feeury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PPR)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Marinha Raupp
Mário Negromonte
1 vaga (8)

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
TeIma de Souza

PFUPTB

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Santana de Vasconcellos

Luís Barbosa
Rodrigues Palma

Rubem Medina

PMDB

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Marcos Lima
Mauri Sérgio

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha

Roberto Paulino
Ushitaro Karnia (PSB)

PSDB

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Sebastião Madeira
Sylvio Lopes

VanessaFelippe
Zé Gerardo

PPR

Affonso Camargo
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

PT
Alcides Modesto

Jaques Wagner
João Paulo

Paulo Delgado

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFUPTB

Davi Alves Silva Abelardo Lupion
Jaime Martins Carlos Magno
Luciano Pizzatto Júlio César
Moises Lipnik Maluly Netto
Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Werner Wanderer Roberto Jefferson

PMDB

Elton Rolmelt (PSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho - Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz Nonô Pinheiro Landim

PSDB

Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Filmo de Castro

PPR

Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Paudemey Avelino Luciano Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP

Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga

PDT

Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima



PFUPTB

Albérico Cordeiro Antônio Jorge (PPR)
Carlos da Carbrás Davi Alves Silva
César Bandeira Humberto Souto
Eliseu Moura José Mendonça Bezerra
Rogério Silva (PPR) José Rocha

PMDB

Armando Abílio Alberto Silva
Edison Andrino Antônio Brasil
Noel de Oliveira Carlos Nelson
Símara Ellery Homero Oguido
Wilson Cignachi 1 vaga (s)

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Ceci Cunha
João Leão Leônidas Cristino
Zé Gerardo Mário Negromonte

PPR

Carlos Airton Célia Mendes
Eraldo Trindade Prisco Viana
Felipe Mendes Welson Gasparini

PT
João Paulo Carlos Santana
Nedson Micheleti Celso Daniel
Nilmário Miranda Humberto Costa

PP

Nilton Cerqueira Nelson Meurer
1 vaga (s) Osvaldo Reis

PDT

Chico da Princesa Fernando Lopes
Sílvio Abreu LeonelPavan

PUPSDIPSC

Welinton Fagundes 1 vaga

PSBIPMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PUPSDIPSC

Mauricio Campos

PSBIPMN

Francisco Rodrigues (PSD)

Secretário: Marci Bernardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

Expedito Júnior

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,

A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E
MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio de Andrada Jairo Carneiro
José Santana de Vasconcellos Pedrinho Abrão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Couraci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB
João Almeida Teté Bezerra
Nicias Ribeiro Chicão Brigido
Olavo Calheiros Marisa Serrano
Roberto Valadão Mauricio Requião
Ubaldo Correa Wilson Branco
Valdir Colatto Barbosa Neto

PSDB

Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos FeuRosa
Saulo Queiroz Paulo Feij6
Silvio Torres ZéGerardo

PPR

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP

José Janene JoséLinhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PUPSDIPSC

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBIPMN

Fernando Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052



Adelson Salvador Gonzaga Patriota
Secretário: José Maria A. Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexon- Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA O INCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
l°Yice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (psDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (PMDB)

Titualres Suplentes
PFLIPTB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A EMEN·
DA DO SENADO AO' PROJETO DE LEI N° 3.981, DE

1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO, INDUSTRIA·
LIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E

TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRO·
DUTOS QUE O CONTENHAM, BEM COMO DAS FI·
BRAS NATURAL') E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER

ORIGIEM, UTILIZADAS PARA O MESMO FIM, E DA
OUTRAS PROVID:ftNCIAS.

Proposição: PL-3981J93 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
l°Yice-Presidente: Lídia Quinan (PMDB)
2°Yice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3°Yice-Presidente: Maria Yaladão (PPR)
Relator: Yilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

José Jorge Efraim Morais
Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Correa Mendonça Filho
Yilmar Rocha Phillemon Rodrigues

PMDB
Lídia Quinam Laire Rosado
Marcos Lima Nilton Baiano
Rubens Cosac Sandro Mabel

PSDB
Adroaldo Streck Cipriano Correia
Jovair Arantes Elias Murad

PPR
Maria Yaladão Ricardo Izar
Rogério Silva Roberto Balestra

PT
Humberto Costa Arlindo Chinaglia
Pedro Wilson Gilney Viana

PP
Marconi perillo Edcson Queiroz

PDT
José Maurício Giovanni Queiroz

PUPSDIPSC
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo 11- Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
TEXTO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETO·MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94.

Titulares
PFLIPTB

Augusto Viveiros
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen

PMDB

Paulo Ritzel
Yaldir Colatto
Zaire Rezende

PSDB

Antônio Kandir
Yeda Crusius

PPR

Hugo Biehl
Nelson Marchezan

PT
José Fortunati
Luiz Mainardi

PP
Dilceu Speráfico

PDT

Carlos Cardinal

PUPSDIPSC

Francisco Rodrigues

PSBIPMN

Arolde de Oliveira
Humberto Souto
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Suplentes

AtilaLins
Benito Gama

José Borba
Roberto Fontes

Armando Costa
EdinhoBez

Ivo Mainardi

Adroaldo Streck
Marcio Fortes

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto

Romel Anízio

Itamar Serpa

RoIandLavigne

Alceste Almeida
Heráclito Fortes

Efraim Morais
José Rocha

José Tude
Sérgio Barcellos
Yic Pires Franco

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
l°Yice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2°Yice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves

PMDB

João Natal
Laire Rosado
Nestor Duarte

Remi Trinta



PedroIrujo Roberto Valadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB
Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balbmann Domingos Leonelli
Arthur Virgilio Neto TIdemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Mdeira

PPR

Gerson Peres Benedito Guimarães
Nelson Marchezan Cunha Bueno
Ricardo Izar João Pizzolatti

Pf
Ivan Valente AnaJulia
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP
Flavio Derzi. Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvernani Santos

PDT

Fernando Lopes José Carlos Coutinho
Fernando Zuppo LeonelPavan

PUPSDJPSC
Eujacio Simões Pedro Canedo

PSBJPMN
Sérgio Guerra JoãoColaço

PCdoB

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros Joff1ly
Local: SelV. Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061/706217052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 2° DO ART. 25 DA CONSTI
TUIÇÃO FEDERAL"JCONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO

DO GAS CANALlZADO)

Marcos Lima Ubaldo Correa
PSDB

FeuRosa Arnaldo Madeira
Herculano Anghinetti Jovair Arantes
João Leão Robério Araujo
Saulo Queiroz Vittorio Medioli

PPR
Anivaldo Vale Adhemar de Barros Filho (pRP)
Augusto Nardes Raimundo Santos
Enivaldo Riberiro Rogério Silva

Pf
Domingos Dutra Luciano Zica
José Fritsch Maria Laura
José Machado Nedson Micheleti

PP

Edson Queiroz Francisco Silva
Renato Johnsson Talvane Albuquerque

PDT

Airton Dipp Renann Kurtz
José Maurício Silvio Abreu

PUPSDJPSC

Marquinho Chedid Elton Rohnelt

PSBIPMN

José Chaves Bosco Franca

PCdoB
Inácio Arruda Aldo Arantes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho .
Local: SelV. Com. Especiais: Anexo II - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE
"ALTERA O INCISO IX DO ART. 170,0 ART. 171 E O
PARÁGRAFO 1° DO ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL" (EMPRESA BRASILEIRA)

Proposição: PEC-00004f95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (pSDB)
3° Vice-Presidente: Hennes Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)

. Titulares Suplentes

Proposição: PEC-0005J95 , Autor: Poder Executivo

Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Ar~ujo (pMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
MariJu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

AryKara
Francisco Di6genes
Hélio Rosas
Hennes Parcianello
Jorge Tadeu MUdalen

PFUPTB
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

João Ribeiro
José Carlos Vieira

José Coimbra
Roberto Fontes

PMDB
Chicão Brigido
Edison Andrino

Freire Jl1nior
Ivandro Cunha Lima

Noel de Oliveira

João Mendes
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Pedro Correa
Vilmar Rocha
Heráclito Fortes

Antonio Brasil
Edinho Araujo
Luís Roberto Ponte
Sandro Mabel

PMDB

Aroldo Cedraz
Paulo Lima

Augusto Viveiros
iJuilio Pisaneschi

Antonio Ueno
José Borba

Severino Cavalcanti

Adelson Ribeiro
Fernando Diniz

José Aldemir
Jurandyr Paixão



Wilson Cignachi Oreino Gonçalves PSDB

Fernando Torres
Mário Negromonte
Silvio Torres
Vicente Arruda

PSDB

Jorge Anders
Osmânio Pereira
Roberto Franca

Régis de Oliveira

Jackson Pereira
Marcio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

PPR

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feij6

Chico Ferramenta
Gilney Viana
João Fassarella

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PT

PPR

PDT

José Machado
Luiz Mainardi

Sandra Starling

Jarbas Lima
Luciano Castro

Ronivon Santiago

Delfim Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

PT

PP

Eurico Miranda
Fausto Martello
Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene
VadãoGomes

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

PP

Chico da Princesa
Cunha Lima Coriolano Sales

Edson Ezequiel

PDT
Enio Bacci

SeraflIDVenzon

PSBJPMN
João Colaço Gervásio Oliveira

Secretário: Marlene Nassif.
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11 - Sala 120-B- Pav. Sup.
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

•ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006l95 Autor: Poder Executivo

PFlJPTB

Titulares

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: BetinhORosado (PFL)

Adauto Pereira
Eliseu Moura

Hugo Lagranha
João Iensen

Mauro Lopes
Murilo Pinheiro
Roberto Pessoa

Ushitaro Karnia

Roland Lavigne

Cipriano Correia

Candido Mattos
Darcisio Perondi
Fernando Gomes
Marcelo Teixeira

Olavo Rocha
Roberto Paulino

PSBJPMN

PLlPSDJPSC

PSDB
Antonio Aureliano

PMDB

Werner Wanderer
Hilário Coimbra
José Carlos Aleluia
José Santana de Vasconcellos
Maurício Najar
OsOOo Adriano
Philemon Rodrigues

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Dilso Sperafico
Newton Cardoso
Pinheiro Landim

Gonzaga Patriota

PCdoB

Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL N° 7, DE

1995, QUE • ÂLTERA O AR].'. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL·'(EMBARCAÇAO NACIONAL, NAVEGA·

çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)

Proposição: PEC-007J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva Q?MDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
2° Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PPR)
Relator: José Carlos Aleluia(pFL)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

. Augusto Farias

Suplentes

Antonio do Valle
Hélio Rosas

Jorge Wilson
Josias Gonzaga

Marcos Lima
Nieias Ribeiro

Expedido Júnior

Socorro Gomes

Laura Carneiro
Wigberto Tartuce

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando Gonçalves

João Mellão Neto
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvea

PMDB

PCdoB

PLlPSDIPSC

Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
JúlioCesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Símara Ellery

Luiz Carlos Hauly
Osvaldo Reis

Aldo Rebelo

Pedro Canedo



Ceci Cunha Eduardo Barbosa PDT
Leonidas Cristino Ezídio Pinheiro Magno Bacelar Luiz DurãoZé Gerardo Paulo Feijó Enio Bacci Odilio Balbinotti

PPR
PLlPSDIPSC

José Carlos Lacerda Alzira Ewerton
Luciano Castro Melquiades Neto Marquinho Chedid Sobrinho Roland Lavigne
Mario Cavallazzi Simão Sessim PSBIPMN

PT Nilson Gibson Ricardo Reráclio
Carlos Santana Domingos Dutra

PCdoBJoão Coser Paulo Rocha
TeIma de Souza 1 vaga Socorro Gomes Jandira Feghali

PP Secretário: Edla Calheiros

Carlos Camurça Costa Ferreira Local: Serv. Com. Especiais: Anexo JI- Sala 120-B - Ala Nova
Valdenor Guedes Nelson Meurer

Telefones: 318-706617067/7052



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 94

Edição comentada da legislação eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA

Edição de textos legais, atualizados.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



IEDIÇÃO DE HOJE: 152 PÁGINAS I


