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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SUMÁRIO

1 - ATA DA 3()! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
MATUTINA, DA 6' SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 50! LEGISLATURA,
EM 11 DE FEVEREIRO DE 1998.

I - Abertura da sessão.
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior.
111 - Leitura do expediente

MENSAGENS

N2 168/98 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científi
ca e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Gover
no do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Ir
landa do Norte, em Londres, em 3 de dezem-
bro de 1997. 03898

Nº 169/9B - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
ato constante do decreto de 4 de fevereiro de
1998, que "Renova a concessão do sistema
Clube de Comunicação Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo·. 03904

Nº 170/9B - Do Poder Executivo, sub
metendo aos Membros do Congresso Nacio
nal, o ato constante do decreto de 5 de feve
reiro de 1998, que "Renova a concessão da
Rádio Cultura de Curitiba Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Curitiba, Estado do Pa-
raná". 03905

Nº 171/9B - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
ato constante do decreto de 5 de fevereiro de
1998, que "Renova a concessão da Rádio Cultura
de Guaíra Uda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Guaíra,
Estado de São Paulo".............................................. 03906

Nº 172198 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
ato constante do decreto de 5 de fevereiro de
199B, que "Renova a concessão outorgada à fun
dação de Desenvolvimento de Picuí - FUNDEPI,

para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Picuí, Estado da
Paraíba". 03907

Nº 173/98 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
ato constante do decreto de 4 de fevereiro de
1998, que "Renova a concessão da Intervisão 
Emissoras de Rádio e Televisão Uda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
- lV, na cidade de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais". 03908

Nº 174/9B - Do Poder Executivo, sub
metendo aos Membros do Congresso Nacio
nal, o ato constante do decreto de 4 de feve
reiro de 199B, que "Renova a concessão da
Rádio Oito de Setembro Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal, na cidade de Descalvado, Estado de São
Paulo". 03909

Nº 175/9B - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional,
o ato constante do decreto de 4 de fevereiro
de 199B, que "Renova a concessão da Fun
dação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, para ex
plorar serviço de radiodifusão em onda mé
dia, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná". 03910

Nº 176/98 - Do Poder Executivo, subme
tendo aos Membros do Congresso Nacional, o
ato constante do decreto de 4 de fevereiro de
1998, que "Renova a concessão da Sociedade
Rádio Difusora Santa Cruz Uda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo". 03911

OFfclOS

Nº 125/9B - Do Senhor Deputado Wagner
Rossi, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PRONA, encaminhando abaixo-assi
nado por membros do referido Bloco, para que o
Deputado Geddel Vieira Lima continue a ocupar
o cargo de Líder daquele partido........................... 03912

Nº 48/9B - Do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB, indicando o Deputado Marcelo
Déda para exercer a liderança do PT a partir des-
ta data. 03916
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IV - BREVES COMUNICAÇÕES

NILSON GIBSON - Adesão de Prefeitos
Municipais à candidatura do Governador Miguel
Arraes, do Estado de Pernambuco, à reeleição.
Inexistência de motivos para impedimento, pelo
Partido da Frente Liberal - PFL, do repasse de
recursos ao Estado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
Anúncio de liberação de verbas para retomada
das obras da Ferrovia Transnordestina, trecho
Salgueiro-Petrolina. Convite aos Parlamentares e
servidores da Casa para a solenidade de lança
mento do livro "Miguel Arraes. Pensamento e
Ação Política", no Shopping da Gávea, Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro......................•.

DALILA FIGUEIREDO - Alteração do
perfil demográfico das populações mundiais.
Relevância da Universidade da Terceira Idade,
instituição destinada à integração dos idosos à
sociedade. Apoio a iniciativas de valorização da
pessoa idosa .

URSICINO QUEIROZ - Transcurso do
1901l aniversário de criação da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal da Bahia 
UFBA - 18 de fevereiro. Estado de abandono da
instituição. Sucateamento do Hospital das Clínicas
de Salvador, Estado da Bahia .

FERNANDO ZUPPO - Rejeição da proposta
govemamental de reforma da Previdência Social.
Propósito do Governo Femando Henrique Cardoso
de privatização da instituição. Inexistência de
déficit da Seguridade Social, conforme fluxo de
caixa levantado pela Associação Nacional de
Fiscais de Contribuições Previdenciárias-ANFIP.
Desvio de recursos destinados ao órgão .

ELIAS MURAD - Malefícios à saúde cau
sados pela prorrogação do horário de verão.
Permissão, pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO,
da redução do número de cigarros nos maços.....

JOSÉ AUGUSTO - Manobras do Governo
Federal para aprovação das reformas administra
tiva e previdenciária. Posição submissa do
Congresso Nacional quanto ao assunto. Fragili-
dade da democracia brasileira .

JOSÉ MAURíCIO - Protesto contra o
modelo de privatização adotado para o setor
elétrico brasileiro. Anúncio enganoso, pelo
Governador do Estado do Rio de Janeiro, de
cassação das concessões da CERJ e da Light.
Pedidos de intervenção federal e estadual nas
duas empresas e de devassa em suas contas pe
los Tribunais de Contas da União e do Estado do
Rio de Janeiro. Solicitação ao Tribunal de Contas
do Estado de realização de auditoria na Campanha
Nacional das Escolas da Comunidade .

03918

03919

03919

03920

03924

03924

03925

LUIZ ALBERTO - Conluio do Governo
Federal com empresas de capital internacional
para transformação da Previdência Social em
negócio financeiro. Posição da Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF, contra a
proposta da reforma da Previdência. Manifesta
ção de trabalhadores no País contra a aprovação
da matéria. 03928

NELSON OTOCH - Transcurso do 70ll

aniversário do jornal O Povo, do Estado do
Ceará. 03928

WILSON CIGNACHI - Manutenção do
critério de reajustamento de pensões e aposen
tadorias dos segurados do Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, no mesmo período e per
centual do salário mínimo. Indignação com as
alterações feitas pelo Senado Federal no texto da
reforma da Previdência aprovado pela Câmara dos
Deputados. 03929

PAULO PAIM - Rejeição, pela Presidência
da Casa, de questão de ordem sobre falha na
distribuição de avulsos relativos à reforma da
Previdência. Submissão do Poder Legislativo ao
Executivo. 03929

CUNHA BUENO - Oportunidade da matéria
intitulada "O que há de errado em consumir?", de
Miguel Jorge, publicada no Jornal do Brasil. ...... 03930

V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Conti

nuação da discussão, em primeiro turno, do
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição nll 33-1, de 1995, que
modifica o sistema de previdência social, esta-
belece normas de transição e dá outras providências. 03932

Usaram da palavra para discussão os Srs.
Deputados NELSON OTOCH, JOANA D'ARC. .... 03932

PAULO PAIM (Pela ordem) - Conveniência
de comparecimento do Relator da matéria ao
Plenário para correta elaboração do parecer final. 03934

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Expec
tativa da Presidência de comparecimento do
Relator da matéria ao plenário, para acompanha-
mento da discussão. 03934

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados WELSON GASPARINI,
HÉLIO BICUDO, PAULO GOuvÊA......................... 03934

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Adver-
tência ao Deputado José Pinotti por ofensa ao
decoro parlamentar................................................ 03937

JOSÉ PINOTII - Inocorrência de prática
de ofensa ao decoro parlamentar pelo orador. ..... -03938

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados SÉRGIO MIRANDA,
YEDA CRUSIUS, ALDO ARANTES, BENEDITO
GUIMARÃES, NILSON GIBSON, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, MILTON TEMER, PAULO
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MOURÃO, SOCORRO GOMES, TUGA ANGERA- JOSE AUGUSTO - Repúdio à proposta
MI, SANDRA STARLlNG. 03938 governamental de reforma previdenciária. 03977

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MARÇAL FILHO - Reparação ao Estado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO......................... 03949 do Mato Grosso do Sul pela anunciada inunda-

Usaram da palavra para discussão da ma- ção de terras produtivas com o fechamento, pe-
téria os Srs. Deputados ROBERTO SANTOS, las Centrais Elétricas de S. Paulo - CESP, das
LUCIANO ZICA, ELIAS MURAD, AIRTON DIPP, comportas da Usina de Porto Primavera, no rio
ROBERTO BRANT, FERNANDO FERRO, SILVIO Paraná. 03978

TORRES, IVAN VALENTE, SEBASTIÃO MADEIRA, ALZIRA EWERTON - Atitude indecorosa
JANDIRA FEGHALI. 03950 de Deputados da Oposição no incitamento de

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Prorroga- manifestantes à badema e à violência nas depen-
ção da sessão por trinta minutos. 03958 dências da Câmara dos Deputados. Contrariedade

Usaram da palavra para discussão da ma- à proposta governamental de reforma previden-
téria os Srs. Deputados JOVAIR ARANTES, NEIVA ciária. Natureza gerencial dos problemas da
MOREIRA, MARCIO FORTES, GONZAGA Previdência Social brasileira................................ 03979

PATRIOTA, JOSE CARLOS VIEIRA, AGNELO CARLOS SANTANA - Repúdio à proposta
QUEIROZ, JOSE PINOTII. 03958 governamental de reforma previdenciária. 03980

PRESIDENTE (Efraim Morais) -Adiamento WALDOMIRO FIORAVANTE - Conveniên-
da continuação da discussão da matéria. 03966 cia de rejeição da proposta governamental de re-

VI - Encerramento _ forma previdenciária. Solicitação à Mesa Diretora
2 - ATA DA 31! SESSAO,.!lA CÂMARA de divulgação dos nomes dos Parlamentares be-

DOS DEPUTADOS, DA 6! SESSAO LEGISLA- neficiados com verbas orçamentárias em troca
TIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 50! LEGISLA- do voto favorável à proposta. 03980
TURA, EM 11 DE FEVEREIRO DE 1998. ZAIRE REZENDE - Inconformismo com a

1-A~rturada S;ssão. _ não-realização· de eleição para escolha do novo
11 - leitura e assinatura da ata da sessao Líder do Partido do Movimento Democrático

anterior. Brasileiro - PMDB. Perda de legitimidade do
111- Leitura do expe~iente atual Líder do partido. 03981
IV - Pequeno expediente _ SíLVIO ABREU _ Repúdio à proposta

. UR~I~INO QU~IROZ - Reest.rutura~ao ~o governamental de reforma previdenciária. 03981
sistema pubhco de saude para a efetivaapllcaçao, _
da Lei de Doação Presumida de Órgãos. 03972 HE.L10 R~SAS (Pela ordem) - Recla.m.aç~o

JOÃO FASSARELLA - Re údio à ro osta ~ontra o Impedimento de acesso de correhglona-
. p .,. p p nos ao gabinete do orador pelo setor de segurança

governamental de reforma prevldenclana :.. 03973 da Casa. Barramento, por agentes de segurança,
_ HP:R?LDO LIMA - Protesto con!r~ a exfm- do ingresso de esposa de servidor da Casa às

çao de direItos dos trabalhadores brasileIros e os dependências do Serviço Médico. 03982
métodos utilizados pelo Governo Fernando , .
Henrique Cardoso para aprovação de propostas PRESIDENT':. (José MauricIo),~ Acata-
submetidas à apreciação da Casa. Assassinato mento da r~l~m~çao d~ D.eputado Helio Rosas
de Cosme Muniz da Silva, militante do PCdoB e para as providencias cablvels. 03982

Líder do Movimento de Luta Pela Terra - MLT no LAEL VARELLA - Declaração do Ministro
Estado da Bahia. Solicitação às autoridades com- Pedro Malan, da Fazenda, sobre a urgência, para
petentes de celeridade na captura dos assassinos. a estabilidade do País, da aprovação da reforma
Elogio ao Movimento de Luta Pela Terra - MLT, previdenciária. Artigo "Pensa mal e acertarás", do
em defesa da reforma agrária. 03973 jornalista Gonzalo Guimaraens, sobre a estratégia

NOEL DE OLIVEIRA - Natureza enganosa ?e Havana, Cuba, com relação aos católicos da
da fixação em reais do teto máximo previsto para Ilha ;............................................................... 03983

as aposentadorias, constante da proposta de OLAVIO ROCHA -Impunidade de invasões
reforma previdenciária. 03975 clandestinas a propriedades rurais no País. 03984

JOÃO COSER - Repúdio à proposta JOSE COIMBRA - Homenagem póstuma
governamental de reforma previdenciária. 03975 ao cantor e compositor Snvio Caldas. 03985

JOÃO PAULO - Ocorrência, no âmbito do GERALDO PASTANA -Improcedência da
Poder Executivo, da prática de barganha para declaração do Presidente Fernando Henrique
aprovação da reforma da Previdência Social na Cardoso ao jornal O Globo sobre o jogo de bicho
Câmara dos Deputados, segundo matérias veicu- e o tráfico .de drogas como responsáveis pela
ladas na imprensa brasileira. 03976 violência no Estado do Rio de Janeiro. 03986
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LUIZ ALBERTO - Urgente providência do CLAUDIO CAJADO - Projeção política do
Ministro Iris Resende, da Justiça, para apuração Estado da Bahia. Elogio ao desempenho admi-
das circunstâncias da morte, por policiais militares nistrativo de Jailton Câncio, Superintendente
do Estado da Bahia, do agente de polícia Jesus Estadual do Instituto Nacional de Seguro Social
Antônio de Oliveira e do funcionário do Ministério - INSS, da Bahia. 03996
da Fazenda Daniel Pereira da Silva, de Brasília, WALTER PINHEIRO - Excelência da admi-
Distrito Federal. 03987 nistração de Neuza Cadore, Prefeita de Pintadas,

VALDECI OLIVEIRA - Matéria "Feliz Aniver- Estado da Bahia. 03996
sário, PT", de Olívio Dutra, publicada no jornal JOSÉ MELO - Problemática do analfabe-
Zero Hora, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande tismo no País. 04000
do Sul. 03987 GONZAGA PATRIOTA - Excelência do de-

ARNALDO FARIA DE SÁ -Veiculação, sempenho do Laboratório Farmacêutico do Estado
pelo Governo Federal, de propaganda enganosa de Pernambuco - LAFEPE..................................... 04001
acerca da reforma da Previdência Social. 03988 FEU ROSA - Realização, pelo Ministro Paulo

SIMÃO SESSIM - Expectativa do magistério Renato Souza, da EWcação e do Desporto, de muti-
do Estado do Rio de Janeiro com o cumprimento mo nacional para matrícula de crianças no ensino foo...
de promessa do Governador Marcello Alencar de damentaI. Importância da~ da sociedade
reajuste salarial da categoria. 03988 brasileira para oêxito do Programa "O Brasil quertoda

PAULO FEIJÓ - Elogios à administração criança na escola". Prioridade do ensino fundamental
do Prefeito Benedito Passarinho, do Município de no Governo Fernando Henrique Cardoso. 04002
São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro. Confiança ADHEMAR DE BARROS FILHO - Crise in-
na implementação, pelo Governador Marcello ternacional deflagrada pelo Iraque com a obstru-
Alencar, de política de apoio ao Município. 03989 ção aos trabalhos de inspeção de Comissão Es-

MÁRCIO FORTES - Artigo "A ANP é nos- pecial da Organização das Nações Unidas -
sa", de autoria do orador, publicado no Jornal do ONU. Perfil da participação brasileira em missões
Brasil, sobre a pretendida fixação da sede da de paz da ONU. Contrariedade ao apoio do Go-
Agência Nacional de Petróleo - ANP em Brasília, vemo brasileiro à pretendida ação militar contra o
Distrito Federal. 03990 Iraque. 04002

EUR(PEDES MIRANDA - Repúdio à pro- FIRMO DE CASTRO - Correspondência
posta governamental de reforma previdenciária... 03992 encaminhada ao Deputado Luis Eduardo, Líder

JORGE WILSON - Indignação com o com- do Governo na Casa, sobre não-participação de
portamento da Embaixada e do Consulado brasileiro Parlamentares na votação da proposta de refor-
no Chile, em episódio de expulsão de cidadãos ma previdenciária, até a solução da crise instala-
brasileiros do país, em 1997. 03992 da na Caixa de Previdência dos Funcionários do

PAULO ROCHA - Declaração do Presidente Banco do Nordeste do Brasil- CAPEF................. 04003
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma ÁLVARO GAUD~NCIO NETO -Urgente Ii-
Agrária - INCRA, Milton 8eIigman: "Reforma agrária beração de recursos oriundos de convênios orça-
não dá voto, dá dor de cabeça". Imperiosidade do mentários e fornecimento de cestas básicas às
entendimento entre representantes do INCRA em populações do semi-árido paraibano atingidas
Conceição do Araguaia, Estado do Pará, com pelo fenômeno climático EI Nino. 04009
trabalhadores rurais sem terra para solução dos CUNHA BUENO - Protesto contra morosi-
graves problemas fundiários na região. 03993 dade do Tribunal de Contas da União na resposta

PAULO DELGADO - Anúncio de encaminha- a requerimento de informações acerca de obras
mento de indicação aos Ministros Pedro Malan, da públicas paralisadas sob a responsabilidade do
Fazenda, e Eliseu Padilha, dos Transportes, para Governo FederaL................................................. 04009
correções na aplicação da Lei de Cabotagem. ..... 03993 MARCONI PERILLO - Importância da

NILSON GIBSON - Regulamentação da aprovação da reforma da Previdência Social. ...... 04010
carreira de Fiscal de Vigilância Sanitária. 03994 EDINHO BEZ - Implantação de Zona de

CORAUCI SOBRINHO - Injustiças cometi- Processamento de Exportação - ZPE no Município
das pelo Governo Federal contra o funcionário de Imbituba, Estado de Santa Catarina. 04010
público. Situação de penúria da categoria. 03994 LAURA CARNEIRO _ Nota do Conselho

MOISÉS BENNESBY - Dificuldade finan- Regional de Medicina esclarecedora das mortes
ceira das Prefeituras Municipais do Estado de de bebês em maternidades do Rio de Janeiro. .... 04011
Rondônia. Necessidade de parcelamento dos NELSON MARQUEZELLI _ Negligência
débitos dos Municípios para com a União........... 03995 brasileira na conquista de mercado para exporta-

ção de frutas. 04012
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. PAULO PAIM - Ajuizamento no .S,up~emo Cardoso e Parlamentares para aprovação da pro-
Tnbunal Federal, por Parlamentares 0poslclonrstas, posta de reforma previdenciária. Caráter perverso
de mandado de segurança com vistas à sustação da proposta, 04220
daf tramitaçãO'dda p.ráo~ostla gov~rn~men.tal de ALVARO VALLE - Significação política e
re o~ma prevI encl na. nconstltuclonalldades doutrinária da recente visita do Papa João Paulo 11
contidas na proposta............................................ 04013 a Cuba 04021

W~RNER ~A!'JDERER - C~se polít~ca no J~~.~.~.~~~~~ ..~~~~.~.~~ ..~..;~ ..~~~~~;~
Paraguai com a pnsao, por tempo Indeterminado da L .do" P
do General Uno Oviedo, candidato à Presidênci~ el MeiO Ambiente. 04024
da República. Expectativa de manifestação do SERAFIM VENZON - Correspondência en-
Governo Federal sobre o assunto......................... 04013 viada ao Líd~r do PDT na Câmara dos Deputados,

SANDRO MABEL _ A' . d b rt Deputado NelVa Moreira, sobre votação da reforma
nunclo a a e ura da Previdência Soci I 040 4

d~,novos e~p~egos no se~me~to de construção V _ Grande :~····di~~t~······················· ..····· 2
civil pelo Sindicato da Industna da Construção pe,
Civil do Estado de Goiás _ SINDUSCON. 04014 . MARCELO BARBIERI - Réplica a pronun-

CANDINHO MATTOS _ A" I "'~:.. clamento proferido pelo Senador José Fogaça
nunclo, pe a vctIJI.a sobr su ~ 'd' I E t' d

Econômica Federal, da ampliação do prazo para e cessa0 presl e~cla. . xpec atIva. o
concessão de benefícios aos mutuários do S· t lançam~nto, em convençao nacional do partido,
Financeiro da Habitação interessados na q~~a~ de candIdatura p~ópria à Pr~idê~cia da Repúbl~. 04026
antecipada do contrato de financiamento. 04015 ~ LUIZ DURA0 - Justificativas para amplla-

ADÃO PRETTO _ Ilegalidade da cobrança, çao da ~uplicação da rodovia BR-101 no Estado
pela Companhia Norte-Nordeste de Distribuição do Espínto Santo...;............................................... 04030
de Energia Elétrica, de serviço de iluminação . J~OSÉ MAURICIO (Pela ordem) - Sobreva-
pública a pequeno agricultor do Município de lonzaçao ?o real. C?nseqüências da i~flexibilida-
Caiçara, Estado do Rio Grande do Sul. Repúdio de da polltlca cambiai e das taxas de Juros prati-
ao modelo de privatização do setor elétrico cada~ no País. Reportagem do jornal norte-
adotado no Rio Grande do SuL.......................... 04016 amencano lhe New York Times sobre a política

eco ~mica b '"FAUSTO MARTELLO _ Apoio à sugestão no rasl eIra, 04033
do Sindicato de Guarulhos, Estado de São Paulo, CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Estudo
de ressarcimento dos custos e/ou prestação de sobre malversação dos recursos financeiros pro-
serviço gratuito à comunidade, pelos recém- venientes das contribuições previdenciárias, de
formados das universidades públicas, como autoria do advogado previdencialista Raimundo
forma de pagamento das despesas efetuadas Eleno dos Santos. Repúdio à proposta governa-
pelo Estado com sua educação. 04017 mental de reforma previdenciária. 04035

RUBEM MEDINA - Importância da união WAGNER SALUSTIANO (Pela ordem) -
de esforços dos representantes da Ught, CERJ Cumprimentos a Dom Serafim Fernandes de
e do Governo Federal, através da Agência Nacio- Araújo, Arcebispo de Belo Horizonte, por sua as-
nal de Energia Elétrica - ANEEL e das Cen- censão ao cardinalato. Reportagem do jornal
trais Elétricas Brasileiras S/A _ ELETRO- Folha de S.Paulo sobre destinação de recursos
BRÁS, para superação das dificuldades e me- governamentais para organização de festa em
Ihoria do atendimento aos consumidores do Es- homenagem ao clérigo. 04036
tado do Rio de Janeiro. Prorrogação, pelo Minis- DALILA FIGUEIREDO (Pela ordem) - Defi·
tro Raimundo Brito, de Minas e Energia, do horá- ciências da área de segurança de vôo no País.
rio brasileiro de verão. 04018 Realização, pela Comissão de Direitos Humanos,

MARIA VALADÃO -Indignação com tumulto de audiência pública para debate da matéria.
na Casa provocado por manifestantes contrários à Criação de Comissão Externa para averiguação
reforma da Previdência Social. 04018 das condições atuais dos serviços de proteção

TELMA DE SOUZA - Fatores determinantes ao vôo. 04037

da deflagração de movimento paredista pelos WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Caráter
trabalhadores do Porto de Santos, Estado de nefasto da privatização do setor elétrico brasileiro... 04039
São ~aulo. Repúdio à atual Administração da LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Pela
Prefeitura de Santos. Perseguição política do ordem) - Razões do posicionamento da Oposição
Prefeito Municipal de Santos contra o médico contrário à proposta governamental de reforma
Sérgio Zanetta. 04019 previdenciária. 04040

~A~OLDO SABÓiA - Natureza venal das PAULO PAIM (Pela ordem) - Contrariedade
negoclaçoes entre o Governo Fernando Henrique à aprovação da reforma da Previdência SociaL..... 04041
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ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - PISANESCHI, GERSON PERES, LUIZ EDUARDO
Transcurso do Dia do Zelador - 11 de fevereiro. GREENHALGH, GEDDEL VIEIRA LIMA,
Descumprimento de acordo sobre retirada, na ALEXANDRE CARDOSO, AÉCIO NEVES,
proposta de reforma da Previdência Social, de INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. 04047
dispositivo atinente à cobrança de contribuição PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
previdenciária de inativos. Manifestação de voto do requerimento..... 04048
contrário à aprovação d? proposta........................ 04041 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

VI- Ordem Do D~a . de requerimento de adiamento, por duas sessões,
_ P~ESID~NTE (MI?he~ Temer) - Contln~a- da votação do Substitutivo do Senado Federal à

çao da dlscussao, em pnmelro turno, do Substltu- Proposta de Emenda à Constituição nll 33-1 de
tivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à 1995 :..... 04048
~onstituição nll

.3~-1, .de 1~95, que modifica o Usou da palavra para encaminhamento de
sIstema. ~e pre~ldencla soc~a~ e~tabelece normas votação o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 04048
de translÇao e dá outras providências. 04044 .

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação U.saram da palavra para onentação das
de requerimento de encerramento da discussão respectivas ~ancadas os Srs. Deputados LUIZ

d t
• . 04044 BUAIZ, JOSE PINOTII.......................................... 04049amaena .

Usaram da palavra para orientação das SER~IO AROUCA ~Pela .ordem) - Pedid?
respectivas bancadas os Srs. Deputados d? e~lareclmentos à Presld~n~la so~re as pro~l-
COLBERT MARTINS, DuíLlO PISANESCHI, denclas t~madas em face d~ lI~lInêncla de conflito
BENEDITO DOMINGOS HUMBERTO COSTA com manifestantes nas proxImIdades da Casa. ... 04049
NILSON GIBSON, DARCíSIO PERONDI, ANTONIÓ PRESIDEN:E (Michel Temer) - Resposta
CARLOS PANNUNZIO, JOSÉ LOURENÇO, LUIS ao Deputado Sergio Arouca. 04049
EDUARDO. 04044 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação respectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO
do requerimento. 04045 HESLANDER, GERSON. PERES, LUIZ EDUARDO

Encerramento da discussão. 04045 GREENHALGH, A DARCISIO PERONDI, AÉCIO
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado NEVES, INOCENCIO OLIVEIRA, RONALDO

CHICO VIGILANTE. 04045 CEZAR COELHO. 04050
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação PR~SIDENTE (Michel Temer) - Rejeição

de requerimento de adiamento por cinco sessões do requenmento..................................................... 04050
da votação do Substitutivo do'Senado Federal à JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem
Proposta de Emenda à Constituição nll 33-1, de sobre fundamentação regimental para a presença
1995. 04045 de policiamento militar na entrada principal da

Usou da palavra para encaminhamento de Casa ,........................................ 04050
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .... 04045 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

Usou da palavra para orientação da à questão de ordem levantada pelo Deputado
respectiva bancada o Sr. Deputado SERGIO José Genoíno. 04050
AROUCA. 04046 EDUARDO JORGE - Questão de ordem

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência sobre os efeitos legais da possível aprovação da
de destaque para supressão de dispositivo refe- Proposta de Emenda à Constituição nll 33-1, de
rente aos inativos. .. 04046 1995, no tocante ao sistema previdenciário dos

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Pedi- militares.................................................................. 04051
do de esclarecimentos à Presidência sobre os PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
efeitos legais da possível aprovação do destaque. . 04046 mento da questão de ordem levantada pelo

PRESIDENTE (Michel Temer) -Impossibi- Deputado EduardoJorgeparaposteriordeli:>eração. 04051
Iidade de resposta imediata à solicitação do Usaram da palavra para encaminhamento
Deputado Humberto Costa. 04046 de votação os SIS. Deputados ARUNDO CHINAGLIA,

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Possibili- ARTHUR VIRGíLIO, EDUARDO JORGE, JOSÉ
dade de resposta imediata da Presidência à soli- CARLOS ALELUIA. :.. 04051
citação do Deputado Humberto Costa. 04046 Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração MADEIRA, Relator da matéria............................... 04055
de impossibilidade de resposta imediata à solici- JANDIRA FEGHALI - Questão de ordem
tação do Deputado Humberto Costa ~........ 04046 sobre não anulação, pela Presidência, de sessão

Usaram da palavra para orientação das da Comissão Especial da Reforma da Previdência
respectivas bancadas os Srs. Deputados DuíLlO após apresentação de evidências de fraude. 04056
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PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Resposta
à questão de ordem levantada pela Deputada
Jandira Feghali. 04056

ARLINDO CHINAGLIA - Questão de or
dem sobre a impossibilidade de revogação,
pela Proposta de Emenda à Constituição nº
33-1, de 1995, de dispositivo constitucional re
lativo à isenção do Imposto de Renda para
idosos com mais de 65 anos e com proven
tos de aposentadoria e pensão como única
fonte de renda. 04057

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi
mento da questão de ordem levantada pelo
Deputado Arlindo Chinaglia. 04057

EDUARDO JORGE - Reiteração de questão
de ordem sobre os efeitos legais da possível apro
vação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 33-1, de 1995, no tocante ao sistema previ-
denciário dos militares. .. 04057

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem levantada pelo Deputado
Eduardo Jorge. 04058

EDUARDO JORGE - Apresentação de
recurso à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. 04058

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento do recurso apresentado pelo Deputado
Eduardo Jorge. 04058

JOSÉ MACHADO (Como líder) - Eleição
do Deputado Marcelo Déda para a Liderança do
Partido dos Trabalhadores. Despedida do orador
da Liderança do Bloco de Oposição. Inconformismo
com as irregularidades praticadas na Comissão
Especial da Reforma da Previdência. Protesto
contra a presença no plenário do Ministro
Extraordinário para Coordenação de Assuntos
Políticos, Luiz Carlos Santos. 04058

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de preferência para votação da
Emenda Substitutiva Global nQ 36-CE, de 1998,
sobre o Substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição nº 33-1,
de 1995. 04059

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .... 04059

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉRGIO
AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CARDOSO,
DUllIO PISANESCHI, GERSON PERES, JANDlRA
FEGHAU, DARCíSIO PERONDI, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. 04060

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento. 04061

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Pedi·
do de verificação de quorum. 04061

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi
mento da solicitação do Deputado Humberto
Costa...................................................................... 04061

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, GERSON PERES, AYRTON
XEREZ, PAULO HESLANDER. 04061

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) -
Retirada do pedido de verificação de quorum.. 04061

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de preferência para votação da
Emenda Substitutiva Global de nll 37-CE, de
1998, sobre o Substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição nº 33-1, de
1995....................................................................... 04061

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. ... 04062

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO
AROUCA, DUllIO PISANESCHI, GERSON
PERES, HUMBERTO COSTA, DARCíSIO
PERONDI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
LUIS EDUARDO...................................................... 04062

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento..................................................... 04062

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Pedido de esclarecimentos à Presidência sobre o
resultado da votação indicado pelo painel eletrônico. 04062

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Amaldo Faria de Sá. 04062

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de votação, artigo por artigo, do
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 33-1, de 1995. 04063

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .... 04063

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados lINDBERG
FARIAS, SERGIOAR:lllCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE
CARDOSO, DUIUO PISANESCHI, GERSON
PERES, AGNELO QUEIROZ, DARCíSIO
PERONDI, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
LUIS EDUARDO. 04063

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento. 04063

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em primeiro turno, do Substitutivo do Senado
Federal à Proposta de Emenda à Constituição
nQ 33-1, de 1995, ressalvados os destaques. ..... 04063

JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem
sobre leitura dos destaques. 04071

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
à questão de ordem levantada pelo Deputado
José Genoíno. 04071

PRESIDENTE (Michel Temer) - Leitura
dos destaques. .. 04071
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorrogação IV - Ordem Do Dia
da sessão por uma hora. 04072 PRESIDENTE (Michel Temer) - Continuação

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Pedido de da votação, em primeiro turno, do Substitutivo do
esclarecimentos à Presidência sobre as condições Senado Federal à Proposta de Emenda à
para aceitação dos destaques para votação em Constituição n9 33-1, de 1995 .
separado. 04073 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta respectivas bancadas os Srs. Deputados
ao Deputado José Genoíno.................................... 04073 GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES, INO-

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - CÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO .
Pedido de esclarecimentos à Presidência sobre SANDRA STARLlNG - Questão de ordem
os efeitos de retirada de destaque para votação sobre interpretação da Mesa quanto à possível
em separado. 04073 declaração, pelo Senado Federal, da prejudi-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta cialidade de dispositivo da proposta de reforma
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá......................... 04074 administrativa relativo à aposentadoria dos ma-

Usou da palavra para encaminhamento de gistrados e, pela Câmara dos Deputados, em
votação o Sr. Deputado L1NDBERG FARIAS. ...... 04074 relação à proposta de reforma da Previdência

Usou da palavra para orientação da res- Social. .
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
GABEIRA. 04075 à Deputada Sandra Starling .

JAIR MENEGUELLI - Questão de ordem Usaram da palavra para orientação das res-
sobre a prejudicialidade da manutenção da revo- pectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO
gação do Decreto-Lei n9 158 pela Proposta de COSTA, GERSON PERES, AYRTON XEREZ,
Emenda à Constituição n9 33-F, de 1995. 04076 HUMBERTO COSTA, AYRTON XEREZ, ODELMO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- LEÃO, ALEXANDRE CARDOSO, ODELMO
mento da questão de ordem levantada pelo LEÃO, GEDDEL VIEIRA LIMA, ALDO ARANTES,
Deputado Jair Meneguelli. 04076 ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ, INOCÊNCIO

JAIR MENEGUELLI (Pela ordem) - Apre- OLIVEIRA, GERSON PERES ..
sentação de recurso à Comissão de Constituição Usou da palavra pela ordem, para registro
e Justiça e de Redação. 04076 de voto, o Sr. Deputado HERMES PARCIANELLO.

Usaram da palavra para orientação das res- GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) _
pectivas bancadas os Srs. Deputados SERGIO Comunicação de encaminhamento à Mesa de
AROUCA, LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE ~ARDOSO, declaração de voto .
PAULO HESLANDER, ODELMO LEAO, HUM- .
BERTa COSTA NEIVA MOREIRA ALDO Usou da palavra pela ordem, para registro

, , de voto, o Sr. Deputado GERALDO PASTANA. ...ARANTES. 04077
PRESIDENTE (Michel Temer) - Adiamento LAURA CARNEIRO (Pela ordem) - Comu-

- , . 04081 nicação de encaminhamento à Mesa de declaraçãoda votaçao da matena ..
Apresentação de proposições: MARIA de voto .

LAURA; PAULO DELGADO; CONFÚCIO MOU- Usaram da palavra pela ordem, para registro
RA; VANia DOS SANTOS; MIGUEL ROSSET- ele voto, os Srs. Deputados LUIZ ALBERTO,
TO; WIGBERTO TARTUCE; SIMÃO SESSIM; RICARDO RIQUE .
DILSO SPERAFICO; HUMBERTO COSTA; HÉ- Usaram da palavra para orientação das
LIa BICUDO E RITA CAMATA; RUBEM MEDINA respectivas bancadas os Srs. Deputados
E OUTROS; MARCOS VINíCIUS DE CAMPOS; INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALDO ARANTES,
GERMANO RIGOrrO; ALDIR CABRAL; ALDIR GERSON PERES, ALEXANDRE CARDOSO.....
CABRAL E OUTROS. 04081 Usou da palavra pela ordem, para registro

VII- Encerramento _ ~ de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI.......
3 - ATA DA 321 SESSAO, DA CAMARA . _

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NO- U~ou da palavra para onentaçao da
TURNA DA 61 SESSÃO LEGISLATIVA EX- respectiva bancada o Sr. Deputado AYRTON
TRAORDINÁRIA, DA 501 LEGISLATURA, EM XEREZ : .
11 DE FEVEREIRO DE 1998. . Usou da palavra pela ordem, para registro

1_ Abertura da sessão. de voto, o Sr. Deputado WOLNEY QUEIROZ .
11- Leitura e assinatura da ata da sessão Usou da palavra para orientação da

anterior. respectiva bancada o Sr. Deputado GERSON
11I - Leitura do expediente PERES .

04109
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04122

04122
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04123
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04123

04123
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04124

04124

04124

04124
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Usaram da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para orientação da res-
de voto, os Srs. Deputados URSICINO QUEIROZ, pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
RICARDO GOMYDE. 04124 LEÃO .

Usou da palavra para orientação da MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Conve-
respectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO niência de adoção do sistema de chamada nomi-
OLlVEIRA................................................................. 04124 nal em votações de maior relevância. Registro de

Usou da palavra pela ordem, para registro voto ..
de voto, o Sr. Deputado MARCELO DÉDA 04124 PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica-

Usou da palavra para orientação da respecti- ção sobre instalação, no mês de julho, de novo
va bancada o Sr. Deputado MOISES L1PNIK ........ 04124 painel eletrônico no plenário da Câmara dos

Deputados .
Usaram da palavra pela ordem, para registro . _

de t S D ut dos CARLOS SANTANA Usou da palavra para onentaçao da res-
vo o, os rs. ep a 'pectivabancada o Sr. Deputado RONALDO CEZAR

ANTÔNIO GERALDO. 04124
COELHO .

U~aram da palavra para orientação das HAROLDO SABÓiA (Pela ordem) _ Ques-
respectIvas bancadas os Srs. Deputados. . . . .
ALEXANDRE CARDOSO DUILlO PISANESCHI.. 04124 tl~namento à Mesa so~re a licItude da partlcl~a-

, . çao, na presente votaçao, dos Deputados SÓCIOS
Usaram da palavra pela ordem, para reg.s- de empresas devedoras do INSS - Instituto

tro de voto, os Srs. Deputados DARCI COELHO, Nacional de Seguro SociaL .
PEDRO WiLSON................................................... 04124 PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta

Usou da palavra para orientação da,res- ao Deputado Haroldo Sabóia .
pectiva bancada o Sr. Deputado ARTHUR VIRGILJO. 04124 Usou da palavra para orientação da res-

Usaram da palavra pela ordem, para registro pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
de voto, os Srs. Deputados TILDEN SANTIAGO, LEÃO ..
LUCIANO ZICA. 04125 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
peq,tiva bancada o Sr. Deputado ODELMO Usou da palavra para orientação da res-
LEAO. 04125 pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado LEÃO. .. ..
HUMBERTO COSTA. 04125 Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada

Usou da palavra pela ordem, para registro de DALILA FIGUEIREDO ..
voto, o Sr. Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE. 04125 Usou da palavra para orientação da res-

Usaram da palavra para orientação das pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES.
respec!ivas bancadas os Srs. ~eputados Usou da palavra pela ordem, para registro
INOCENCIO OLIVEIRA, ODELMO LEAO, PEDRO de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO RODRIGUES.
VALADARES, DUILJO PISANESCHI, JANDIRA Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FEGHALI. 04125 SÉRGIO NAYA

JO~É T~OM"':Z NONÔ (Pela ordem) - Usaram ·~~· ..~~i~~·~~ ..~~;~..·~;;~~;~~~~ ..~~~
Decla!açao de ImpedImento do orador na presente respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
votaçao................................................................... 04125 NEVES, DUILlO PISANESCHI, ROMMEL FEIJÓ.

Usou da palavra pela ordem, para registro U~u da palavra pela ordem o Sr. Deputado
de voto, o Sr. Deputado NEIVA MOREIRA........... 04125 SÉRGIO NAyA .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usou da palavra pela ordem, para registro
DARCfslO PERONDI............................................. 04125 de voto, o Sr. Deputado IVAN VALENTE. .

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para orientação das
de voto, o Sr. Deputado CHICO VIGILANTE. ....... 04126 respectivas bancadas os Srs. Deputados DUILlO

PAULO NASCIMENTO (Pela ordem) - PISANESCHI, MARIA LAURA .
Comunicação de encaminhamento à Mesa de Usaram da palavra pela ordem, para regis-
declaração de voto............................................... 04126 tro de voto, os Srs. Deputados GONZAGA

Usou da palavra para orientação da res- PATRIOTA, VALDOMIRO MEGER, WILSON
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO CAMPOS. .. .
LEÃO. 04126 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
de voto, o Sr. Deputado FELlX MENDONÇA. 04126 NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA .

03893

04126

04126

04126

04126

04126

04127

04127

04127

04127

04127

04127

04127

04127

04127

04128

04128

04128

04128

04128



03894 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para orientação das
de voto, o Sr. Deputado VANIO DOS SANTOS... 04128 respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO

Usou da palavra para orientação da res- LEÃO, ROMMEL FEIJÓ, COLBERT MARTINS,
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO MILTON TEMER, ODELMO LEÃO....................... 04131
LEÃO. 04128 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem os Srs. de voto, o Sr. Deputado FERNANDO ZUPPO. .... 04131
Deputados CHICO VIGILANTE, AÉCIO NEVES. 04128 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOANA INOCÊNCIO OLIVEIRA, INÁCIO ARRUDA,
D'ARC, ODELMO LEÃO. 04128 HUMBERTO COSTA, NELSON OTOCH. 04131

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ODíLlO BALBINOTII.... 04129 de voto, o Sr. Deputado PAULO ROCHA. 04131

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra para orientação das
pectiva bancada o Sr. Deputado NELSON respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
OTOCH. 04129 LEÃO, JOSÉ PINOTII, MARIA VALADÃO.............. 04131

Usou da palavra pela ordem, para declara- Usou da palavra pela ordem, para registro
ção de voto, o Sr. Deputado FIRMO DE CASTRO.. 04129 de voto, o Sr. Deputado CARLOS SANTANA. ..... 04131

Usaram da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para orientação da res-
de voto, os Srs. Deputados DJALMA DE ALMEIDA pectiva bancada o Sr. Deputado ALDO REBELO. 04131
CESAR, GERVÁSIO OLIVEIRA, ANTÔNIO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
JORGE, SOCORRO GOMES. 04129 do HUMBERTO COSTA. 04132

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra para orientação da
respectivas bancadas os Srs. Deputados respectiva bancada o Sr. Deputado ROMMEL
NELSON OTOCH, ODELMO LEÃO. 04129 FEIJÓ..................................................................... 04132

Usaram da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MARCOS VINíCIUS de voto, o Sr. Deputado ADYLSON MOTIA. ....... 04132
DE CAMPOS, TELMA DE SOUZA, FERNANDO Usaram da palavra para orientação das
FERRO, ROBERTO ROCHA. 04129 respectivas bancadas os Srs. Deputados CARLOS

HÉLIO ROSAS (Pela ordem) - Comunica- SANTANA, LUIS EDUARDO, CARLOS SANTANA,
ção de encaminhamento à Mesa de declaração INOCÊNCIO OUVEIRA, LUIZ CARLOS HAULY,
devoto................................................................... 04129 CARLOS SANTANA, ODELMO LEÃO, ROMMEL

Usou da palavra para orientação da res- FEIJÓ, HUMBERTO COSTA. 04132
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO Usou da palavra pela ordem, para registro
OLIVEIRA. 04130 de voto, a Sra. DeputadaZULAIÊ COBRA. 04132

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem os Srs.
de voto, o Sr. Deputado JAIR MENEGUELLI. ..... 04130 Deputados ROMMEL FEIJÓ, AÉCIO NEVES,

Usou da palavra para orientação da HUMBERTO COSTA. 04132
respectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO JAIR BOLSONARO (Pela ordem) - Ques-
CEZAR COELHO. 04130 tionamento à Mesa sobre os efeitos da possível

Usaram da palavra pela ordem, para registro aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
de voto, os Srs. Deputados EURípEDES MIRANDA, nll 33-F, de 1995, sobre a paridade entre militares
WALTER PINHEIRO, AGNELO QUEIROZ. 04130 ativos e inativos, aprovada pela Casa................... 04133

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO ao Deputado Jair Bolsonaro. 04133
LEÃO, HUMBERTO COSTA, ROMMEL FEIJÓ...... 04130 Usaram da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados SANDRA STARLlNG,
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ AUGUSTO. 04130 MAGNO BACELAR. 04133

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ADYLSON MOTIA................................................. 04130 PEDRO VALADARES. 04133

Usou da palavra para orientação da PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
respectiva bancada a Sra. DeputadaJANDIRA mento da votação. 04133
FEGHALI. 04130 Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada

Usaram da palavra pela ordem, para registro SIMARA ELLERY. 04133
de voto, os Srs. Deputados HERCULANO Usou da palavra pela ordem, para registro
ANGHINETTI, LUIS BARBOSA. 04130 de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO SILVA....... 04133
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. SON OTOCH, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GERSON
Deputados ALDO REBELO, AÉCIO NEVES, PERES, DARCíSIO PERONDI, HUMBERTO
MILTON TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ COSTA, GERSON PERES, L1NDBERG FARIAS,
MACHADO, GERSON PERES, NELSON LUIS EDUARDO, JOSÉ PINOTTI, DUILlO PISA-
OTOCH, MIGUEL ROSSETTO, ALEXANDRE NESCHI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SERGIO
CARDOSO, DUILlO PISANESCHI. 04133 AROUCA, JOSÉ MACHADO, AÉCIO NEVES,

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem) JOSÉ MACHADO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 04191
- Necessidade de esclarecimento, pela Casa, de ERALDO TRINDADE (Pela ordem) - Pedido
denúncias publicadas na imprensa acerca de dis- de esclarecimento sobre a matéria em votação. .... 04191
tribuição de verbas em troca da aprovação da PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
proposta de reforma da Previdência Social. 04135 ao Deputado Eraldo Trindade. 04191

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Usou da palavra pela ordem, para retifica-
Deputados AÉCIO NEVES, PAULO MOURÃO, ção de voto, o Sr. Deputado SARNEY FILHO. ..... 04191
MILTON TEMER, NELSON OTOCH................... 04135 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação respectivas bancadas os SIS. Deputados DARGÍSIO
do substitutivo do Senado Federal à Proposta de PERONDI, ODEI..MO LEÃO, NELSON OTOCH,
Emenda à Constituição n2 33-1, de 1995, ressal- JOANA D'ARC, NELSON OTOCH, JOANA
vados os destaques............................................... 04136 D'ARC, INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOANA

ALEXANDRE CARDOSO - Questão de D'ARC, ODELMO LEÃO, MOISES L1PNIK, DUI-
ordem sobre a aceitação, pela Presidência, de L10 PISANESCHI, EDUARDO JORGE, ODELMO
questões de ordem fundamentadas em tese. 04141 LEÃO...................................................................... 04192

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Usaram da palavra pela ordem os Srs.
à questão de ordem levantada pelo Deputado Deputados EDUARDO JORGE, INOCÊNCIO
Alexandre Cardoso................................................ 04141 OLIVEIRA, EDUARDO JORGE. 04192

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - Usou da palavra para orientação da res-
Apresentação de recurso à Comissão de Consti- pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES. 04192
tuição e Justiça e de Redação contra a decisão Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
da Mesa................................................................. 04141 GERSON PERES................................................... 04192

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- Usou da palavra pela ordem, para registro
mento do recurso apresentado pelo Deputado de voto, o Sr. Deputado AÉCIO NEVES............... 04192
Alexandre Cardoso... 04142 Usou da palavra para orientação da respecti-

JOSÉ THOMAZ NONÔ - Questão de va bancada o Sr. Deputado DUILlO PISANESCHI. 04193
ordem para retificação da proclamação do Usaram da palavra pela ordem os Srs.
resultado da votação............................................. 04142 Deputados GERSON PERES, EDUARDO JORGE. 04193

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retifica- Usaram da palavra para orientação das
ção da proclamação do resultado da votação. ..... 04142 respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação LEÃO, DUILlO PISANESCHI, INOCÊNCIOOl.NEIRA,
de requerimento para apreciação, uma a uma, DUIUO PlSANESCHI, 0DEl.M0 LEÃO, DARCíSIO
das emendas apresentadas ao substitutivo do PERONDI, NELSON OTOCH. 04193
Senado Federal à Proposta de Emenda à Consti- Usou da palavra pela ordem, para registro
tuição n2 33-F, de 1995. 04142 de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 04193

Usou da palavra para encaminhamento de Usaram da palavra para orientação das
votação o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. .... 04145 respectivas bancadas os Srs. Deputados ROM-

Usaram da palavra para orientação das MEL FEIJÓ, DUILlO PISANESCHI, ODELMO
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ LEÃO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OUVEI-
PINOTTI, DUILlO PISANESCHI, NELSON RA, JOSÉ MACHADO, ROMMEL FEIJÓ, DUIUO
OTOCH, GERSON PERES, HUMBERTO COSTA, PISANESCHI, ODELMO LEÃO, ROMMEL FEIJÓ,
DARCíSIO PERONDI, NELSON OTOCH, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OI.JVEIRA, FOvfIt'a
INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO.... 04146 FEUÓ,RONAI.DOCEZARCOELHO.......................... 04193

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
do requerimento. 04146 menta da votação. 04194

PRESIDENTE (Michel Temer) Votação em Usaram da palavra pela ordem, para regis-
globo das emendas com parecer pela rejeição, tro de voto, os Srs. Deputados ALDO ARANTES,
ressalvados os destaques..................................... 04146 NEIVA MOREIRA. 04194

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
respectivas bancadas os Srs. Deputados NEL- das emendas. 04194
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO
de requerimento para apreciação em globo dos MADEIRA, Relator da matéria............................... 04219
destaques simples apresentados ao Substitutivo Usou da palavra para encaminhamento de
do Senado Federal à Proposta de Emenda à votação o Sr. Deputado GERSON PERES. 04219
Constituição n2 33-1, de 1995. 04199 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para orientação da res- respectivas bancadas os Srs. Deputados
pectiva bancada oSr. DeputadoSÉRGIOAROUCA 04199 FERNANDO GABEIRA, SERGIO AROUCA,

Usaram da palavra pela ordem, para re- LUIZ BUAIZ, ALEXANDRE CARDOSO, DUILlO
gistro de voto, os Srs. Deputados NOEL DE OLl- PISANESCHI, GERSON PERES. 04220
VEIRA, PAULO LIMA. 04199 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usaram da palavra para orientação das Deputados EDUARDO JORGE, HUMBERTO
respectivas bancadas os Srs. Deputados DUILlO COSTA, EDUARDO JORGE, INOC~NCIO

PISANESCHI, ODELMO LEÃO, LUIZ EDUARDO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, DARCíSIO
GREENHALGH, WAGNER ROSSI, NELSON PERONDI. 04221
OTOCH, INOC~NCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO. 04200 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação respectivas bancadas os Srs. Deputados
do requerimento. 04200 HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PERONDI,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação em AÉCIO NEVES, INOC~NCIO OLIVEIRA, LUIS
globo dos requerimentos de destaques simples....... 04200 EDUARDO, ODELMO LEÃo, HUMBERTO COSTA,

Usaram da palavra para orientação das DUIUO PISANESCHI, DARCí~IO PERONDI,
respectivasba~ os Srs. Depulados HUMBERTO ALEXANDR~ CARDOSO, INOCENCIO OLIVEIRA,
COSTA, WAGNER ROSSI, ALEXANDRE CARDOSO, O,?ELMO LEAO, HUMBERTO COSTA, MARCELO
NELSON OTOCH, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO DEDA, ALDO ARANTES, AYRTON XEREZ,
PISANESCHI,ODELMO LEÃO, LUIS EDUARDO. 04215 INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALEXANDRE CARDOSO,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição ODELMO LEÃO, AYRTON XEREZ. 04222
dos destaques simples. 04215 Usaram da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de voto, os Srs. Deputados VANESSA FELlPPE,
de requerimento de preferência para destaque de ROBSON TUMA. 04224
bancada supressivo do § 12 do art. 40, constante Usaram da palavra para orientação das
do art. 12 do Substitutivo do Senado Federal à respectivas bancadas os Srs. Deputados
Proposta de Emenda à Constituição n2 33-1, de HUMBERTO COSTA, DARCíSIO PERONDI.... 04224
1995....................................................................... 04216 Usou da palavra pela ordem, para registro

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Apelo de voto, o Sr. Deputado LUIS BARBOSA 04224
no sentido do adiamento da votação da matéria...... 04216 Usou da palavra para orientação da res-

Usaram da palavra para orientação das pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIS OLIVEIRA. 04224
EDUARDO, GERSON PERES.............................. 04216 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 04224
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 04217 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
respectivas bancadas os Srs. Deputados NEVES, MARCELO DÉDA.................................... 04224
ALEXANDRE CARDOSO, LUIZ BUAIZ, DUILlO Usou da palavra pela ordem, para registro
PISANESCHI, GERSON PERES, HUMBERTO de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO RODRI-
COSTA, WAGNER ROSSI, AÉCIO NEVES, GUES..................................................................... 04224
INOC~NCIO OLIVEIRA. 04217 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO respectivas bancadas os Srs. Deputados
MADEIRA, Relator da matéria. 0421 B HUMBERTO COSTA, DUILlO PISANESCHI,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação LUIS EDUARDO. 04224
do requerimento. 0421 B Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- de voto, o Sr. Deputado PHILEMON RODRIGUES. 04224
mento de destaque para votação em separado Usaram da palavra para orientação das
para supressão do § 12 do art. 40, constante do respectivas bancadas os Srs. Deputados
art. 12 do Substitutivo do Senado Federal à Pro- HUMBERTO COSTA, ALEXANDRE CARDOSO,
posta de Emenda à Constituição nº 33-1, de 1995. 04218 NELSON OTOCH................................................... 04225

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri-
JOSÉ GENOíNO. 04219 mentos aos Srs. Deputados pelo trabalho desen-
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volvido durante o período da convocação extraor- Usou da palavra pela ordem, para regis-
dinária do Congresso Nacional. 04225 tro de voto, o Sr. Deputado WALDOMIRO FlORA-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado VANTE.................................................................... 04228
DARCíSIO PERONDI. 04225 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra para orientação da respecti- MARCELO DÉDA. 04229
va bancada o Sr. Deputado MARCELO DÉDA. ...... 04225 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado UDSON BANDEIRA. ...... 04229
de voto, o Sr.Deputado ASDRÚBAL BENTES.... 04225 PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejei-

Usou da palavra para orientação da res- ção do dispositivo. Adiamento da votação da
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO matéria. 04229
OLIVEIRA. 04225 V - ENCERRAMENTO

Usou da palavra o Sr. Deputado ARNALDO 4 - ATOS DO PRESIDENTE:
MADEIRA, Relator da matéria. 04226 a) Exoneração: Márcio Henrique Junqueira

Usou da palavra pela ordem, para registro Pereira, Margarida Cortes Santos, Priscila de
de voto, a Sra. Deputada SANDRA STARLlNG. .. 04226 Almeida Juliano, Rosilene Silva Andrade. 04238

Usaram da palavra pela ordem os Srs. b) Nomeação: Adriana Cavol, Priscila de
Deputados GERSON PERES, AÉCIO NEVES... 04226 Almeida Juliano, Rosilene Silva Andrade.............. 04238

Usou palavra para orientação da respectiva c) Designação por acesso: Silvana Lobão
bancada o Sr. Deputado JOSÉ PINOTII.............. 04227 Melo Raulino. 04239

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 5 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 04227 NgS 3.201 a 3.208, de 1998, com pareceres e

Usaram da palavra pela ordem, para registro despachos. 04239
de voto, os Srs. Deputados MARCONI PERILLO, 6 - Diversos:
JOVAIR ARANTES................................................ 04228 _ Centro de Formação, Treinamento e

EDUARDO JORGE, ARLINDO CHINAGLlA Aperfeiçoamento/CEFOR - Edital nº 4/98 - Retifi-
(Pela ordem) - Comunicação de encaminhamento ca o item 1.1.1. do Capítulo V do Ed. nº 2/98-
à Mesa de declaração de voto. 04228 Concurso Público para Assessor de Orça-

Usou da palavra para orientação da res- mento e Fiscalização Financeira - Edital n2

pectiva bancada o Sr. Deputado SERGIO AROUCA. 04228 5/98 - retifica o item 2 do Capítulo do Ed. nº
Usou da palavra pela ordem, para registro 3/98 - Concurso Público para Analista de Infor-

de voto, o Sr. Deputado LUIZ EDUARDO GREE- mática Legislativa. 04245
NHALGH. 04228 7 - MESA

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- 8 - LíDERES E VICE-LíDERES
mento da votação. 04228 9 - COMISSÕES

Ata da 30ª sessão, da Câmara dos Deputados Extraordinária,
Matutina, da 6ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da 50! Legislatura em 11 de fevereiro de 1998
Presidência dos Srs. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidente; Efraim Morais, 4Q Secretário;

Wilson Campos, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Nelson Trad
Paulo Paim

Roraima

Luis Barbosa - PPB.

Pará

Geraldo Pastana - Bloco/PT: Otavio Rocha 
PSDB.

Rondônia

Moisés Bennesby - PSDB.

Tocantins

Antonio Jorge - PFL; Osvaldo Reis - PPB.
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Maranhão

Cesar Bandeira - PFL; Magno Bacelar - PFL;
Pedro Novais - Bloco/PMDB.

Ceará

Leonidas Cristino - PPS.

Piauí

B. Sá - PSDB; João henrique - Blo
co/PMDB.

Rio Grande do Norte

João Faustino - PSDB.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB.

Pernambuco

Fernando Ferro - Bloco/PT; Inocêncio Oliviera
- PFL; Nilson Gibson - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco-PT; Colbert Martins
PPS; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Ursicino Queiroz
- PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Antonio do Valle - Bloco/PMDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Joana Darc - Blo
co/PT; João Fassarella - Bloco/PT; José Rezende
PPB; Neif Jabur - Bloco/PMDB; Osmanio Pereira 
PSDB; Romel Anizio - PPB; Silas Brasileiro - Blo
co/PMDB; Tilden Santiago - Bloco/PT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPMDB; João coser 
Bloco/PT; Rita Camata - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos Santa
na - Bloco/PT; Jair Bosonaro - PPB; Laprovita Viei
ra - PPB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Osmar
Leitão - PPB; Ronaldo Santos - PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PSDB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Dalila Figueiredo - PSDB; Delfim Netto 
PPB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Hélio Bicudo
- Bloco/PT; João Paulo - Bloco/PT; José Augusto
- PPS; José Genoíno - Bloco/PT; Luiz Eduardo
Greenhalgh - Bloco/PT; Nelson Marquezelli 
PTB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco/PT; Rogério Silva - PFL.

Distrito Federal

Jofran Frejat - PPB.

Goiás

Carlos Mendes - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Marisa Serrando 
PSDB.

Paraná

Djalma de Almeida Cesar - BlocoIPMDB; Lucia
no Pizzatto - PFL; Maurício Requião - BIocoIPMDB;
Odilio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - BlocolPT.

Santa Catarina

Dercio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Hugo Biehl - PPB; Paulo Bornhausen 
PFL; Paulo Gouvea - PFL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BIocoIPT; Edizio Pinheiro - PSDB;
Nelson Marchezan - PSDB; Valdeci Oliveira - BlocoIPT.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 78 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como
2º Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

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

O SR. WILSON CAMPOS, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N.º 168

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à ele-



Brasília, 4 de fevereiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada considera

ção de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo Básico
de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Unido da Grã-Bretanha e da lr1anda do Norte,
no dia 3 de dezembro de 1997, em Londres.

2. O Acordo Básico de Cooperação Científica e
Tecnológica é o primeiro instrumento jurídico especí
fico sobre a matéria e certamente conduzirá a um
aumento significativo do volume de cooperação ofi
ciaI entre os dois países, conferindo maior densida
de ao relacionamento iniciado pela via interinstitucio
na\. Até o presente momento, os principais mecanis
mos jurídicos de cooperação têm sido o "Acordo so
bre Cooperação Técnica entre o Brasil e o Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", assinado
em 18-1-68 e ratificado em 18-10-68, e o Convênio

Cultural de 14-10-76. As principais áreas de c0o

peração em ciência e tecnologia a serem desenvolvidas
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vada consideração de Vossas Excelências, acompa- são: microeletrônica, informática, biotecnologia, quí-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro mica fina e novos materiais, que envolvem tecnolo-
de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto gia de ponta, além dos setores de meio ambiente,
do Acordo Básico de Cooperação Cientffica e Tec- telecomunicações, energia, espaço e incubadoras
nológica, celebrado entre o Governo da República de empresas.
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da 3) O Reino Unido é o segundo país, depois dos
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, em Londres, em Estados Unidos, que mais recebe bolsistas do CNPq
3 de dezembro de 1997. no exterior com o total de 161 pesquisadores distri-

Brasília, 10 de fevereiro de 1998. _ Fernando buídos em cursos de doutorado pleno (126), pós-
Henrique Cardoso. doutorado (24), doutorado sanduíche (11). As três

principais áreas de estudo são as de Engenharia
EM N.º 46/MRE. (24,22%), Ciências Exatas e da Terra (21,12%) e

Ciências Humanas (14,29%). No caso da Capes, o
Reino Unido situa-se em terceiro lugar, após os Es
tados Unidos e a França, em número de bolsistas
brasileiros, com o total de 274 pesquisadores, sendo
226 em doutorado pleno, 37 em doutorado sanduí
che e 11 em pós-doutorado. As três principais áreas
de estudo são as de Ciências Sociais Aplicadas
(20,80%), Ciências Exatas e da Terra (18,61%) e
Engenharias (13,50%). O Acordo Básico ora firma
do, além de apoiar essas atividades, fornecerá o
quadro institucional adequado para iniciativas de
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico
que poderão resultar desse intercâmbio universitário.

4) Tendo em vista a relevância da cooperação
suprarnencionada, submeto à elevada consideração
de Vossa Excelência a presente Exposição de Moti
vos, juntamente com a minuta de Mensagem ao Con
gresso Nacional e cópias autênticas do Acordo, com
vistas a possibilitar as providências necessárias para
seu encaminhamento ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Sebastião do Rego Barros,
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASJL

E O GOVERNO DO REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E
DA IRLANDA DO NORTE

o Governo da República Federativa do Brasil

e

o Governo do Reino Unido da Grã-Bíctallha e da lrlanda do Norte
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
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Desejando intensiticar as relações estreitas e amistosas existentes entre
os dois países;

Cientes da rápida expansão do conhecimento científico e de sua
positiva contribuição para a promoção da cooperação bilateral e internacional, e

Desejando expandir o escopo da cooperação cientHica e tecnológica
por meio da criação de uma parceria produtiva, com propósitos pacíficos e em
beneficio mútuo,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO I

I. As Partes Contratantes desenvolverão atividades de cooperação em
áreas de ciência e tecnologia conjuntamente defInidas, com propósitos pacífIcos e
em bases de igualdade e beneficio mútuo.

2. Essas atividades poderão ser executadas por órgãos públicos, institutos
de pesquisa, estabelecimentos de ensino superior e outras entidades, públicas ou
privadas, de ambos os países (doravante denominadas "instituições cooperantes").

ARTIGO li

incluir:
As atividades de cooperação amparadas por este Acordo .poderão

a) a realização de encontros de especialistas para discussão e
intercâmbio de informações científicas e tecnológicas, de natureza
geral ou específIca, e para a identificação de projetos e programas
de pesquisa e desenvolvimento, que possam ser realizados em base
cooperativa;

b) a.troca de informações a respeito de atividades, políticas, práticas
leIS e regulamentos relativos à pesquisa e desenvolvimento',
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c) a realização de visitas e.o intercâmbio de cientistas, pessoal técnico
ou outros especialistas, em matérias gerais ou específicas;
-d) implementação de projetos e programas de cooperação acordados; e

e) outras modalidades de cooperação que sejam conjuntamente
acordadas.

ARTIGO III

Qualquer uma das Partes Contrat~tes poderá permitir às instituições
cooperantes de seu país desenvolver e estabelecer as maneiras apropriadas para
implementar tais atividades.

2. A coordenação do Acordo será feita conjuntamente pelo Ministério
das Relações Exteriores e o Ministério da Ciência e Tecnologia, no lado brasileiro,
e pelo "Office ofScience and Technology", do lado britânico.

ARTIGO IV

1. A implementação deste Acordo estará sujeita ã disponibilidade de
f\ll1dos apropriados e às leis e regulamentos vigentes em cada país.

2. As instituições cooperantes se responsabilizarão pelos custos das
atividades por elas empreendidas, no âmbito deste Acordo.

ARTIGO V

Para os fms de efetiva implementação deste Acordo, as Partes
Contratantes deverão tomar providências para:

a) trocar informações e opiniões sobre questões de política científica e
tecnológica;

b) rever e discutir as atividades e resultados da cooperação
estabelecida por este Acordo, por meio de reuniões conjuntas,
quando apropriado; e
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c) propor e identificar novas atividades cooperativas e incentivar a sua
implementação.

ARTIGO VI

1. Informações científicas e tecnológicas de natureza não-patrimonial,
decorrentes das atividades de cooperação realizadas ao amparo deste Acordo,
poderão ser colocadas à disposição do público por uma das Partes Contratantes, por
intermédio dos canais habituais.

2. De acordo com as leis e regulamentos vigentes nos respectivos países e
com os acordos internacionais pertinentes dos quais o Brasil e o Reino Unido
fazem ou poderão fazer parte, as Partes Contratantes assegurarão a proteção
adequada e efetiva e a distribuição justa dos direitos de propriedade intelectual ou
outros direitos patrimoniais que resultem das atividades de cooperação realizadas
sob este Acordo. As Partes Contratantes consultar-se-ão para este propósito quando
necessário.

3. Se as instituições cooperantes considerarem necessário, e de acordo
com o parágrafo 2 deste Artigo, a repartição dos direitos intelectuais, e outros da
mesma natureza, poderá ser defrnida nos documentos de projeto estabelecidos
entre eles.

ARTIGO VII

Nada neste Acordo deverá ser interpretado em prejuízo de outros
Acordos de Cooperação em vigor entre as Partes Contratantes na data da assinatura
deste Acordo ou concluídos posteriormente.

ARTIGO VIU

Com relação à cooperação no âmbito do presente Acordo e respeitadas
suas obrigações internacionais, bem como as leis nacionais e demais regulamentos,
cada Parte Contratante·procurará:
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a) facilitar a entrada e a saída de seu território de pessoal ou
equipamento da outra Parte Contratante, vinculado aos projetos e
programas deste Acordo; e

b) facilitar a entrada e saída, isenta de taxas ou tarifas aduaneiras, dos
equipamentos e materiais necessários para atividades conjuntas, no
âmbito do presente Acordo.

ARTIGO IX

1. O presente Acordo entrará em vigor na data em que as Partes
Contratantes notifiquem uma à outra que o Acordo foi aprovado em éonformidade
com os procedimentos legais de cada país. Como data de entrada em vigor será
considerada a do recebimento da última notificação.

2. O presente Acordo será válido por um periodo de 5 (cinco) anos e será
automaticamente prorrogado por períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, exceto se
uma das Partes Contratantes vier a denunciá-lo, mediante notificação por escrito à
outra Parte. A denúncia surtirá efeito no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de
sua notificação.

3. A denúncia do presente Acordo não afetará os projetos e programas
em execução no âmbito do presente Acordo e não totalmente concluídos no
momento da cessação da sua vigência

Em fé do'que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus
respectivos Governos, assinam este Acordo.

Feito em Londres, em '03de dezembro de 1997, em dois exemplares
originais, nos idiomas português e inglês, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.

PELO GOVERNO DO REINO DA
GRÃ-BRETANHA E DA

IRLANDA DO NORTE

Robin Cook
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AVISO Nº 180 - SUPAR/C. CIVIL

Brasília, 10 de fevereiro de 1998

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.

MENSAGEM Nº 169

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998, que "Re
nova a concessão do Sistema Clube de Comunica
ção Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda curta, na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo·.

Brasília, 10 de fevereiro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 14/MC

Brasília, 23 de janeiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº
50830.000779/93, em que o Sistema clube de Co
municação Ltda. solicita renovação da concessão
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, outorgada conforme Decreto nº 39.128,
de 2 de maio de 1956, cuja última renovação ocor
reu nos termos do Decreto nº 89.551, de 12 de abril
de 1984, publicado no Diário Oficial da União em
13 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de no
vembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

que a regulamentou, que consideram como deferi
dos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998

Renova a concessão do Sistema
Clube de Comunicação Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda curta, na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do De
creto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000779/93,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão do Sistema Clube de Comunicação Ltda.,
outorgada pelo Decreto nº 39.128, de 2 de maio de
1956, e renovada pelo Decreto nº 89.551, de 12 de
abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 13 subseqüente, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na ci
dade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De-



Renova a concessão da Rádio
Cultura de Curitiba LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.2 53740.ooo431/93,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei n.!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a conces
são da Rádio Cultura de Curitiba Ltda., outorgada
pelo Decreto n.2 35.655, de 14 de junho de 1954, e
renovada pelo Decreto n.º 89.649, de 11 de maio de
1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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ereto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco- a partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo residual
municação, leis subseqüentes e seus regulamentos. da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos le- de 1991.
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 2) Observo que o ato de outorga original está
termos do § 3º do art. 223 da Constituição. amparado juridicamente, considerando as disposiçõ-

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de es contidas na Lei n.!! 5.785, de 23 de junho de
sua publicação. 1972, e no Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177º da Inde- 1983, que a regulamentou, que consideram como
pendência e 110º da República. - FERNANDO deferidos os pedidos de renovação requeridos na
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta. forma devida e não decididos ao término do prazo
Aviso nº 181 - SUPAR/C. Civil. de vigência da concessão ou permissão, sendo, por

isso, admitido o funcionamento precário das estações,
Em 10 de fevereiro de 1998. mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

Senhor Primeiro Secretário, 3) Com essas observações, lícito é concluir-se
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do que a terminação do prazo da outorga ou a pendên-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o determinam, necessariamente, a extinção do serviço
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998, prestado, podendo o processo da renovação ser ullimado.
que renova a concessão do Sistema Clube de Co- 4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
municação Ltda., da cidade de Ribeirão Preto, Esta- ato correspondente deverá assinalar que a renova-
do de São Paulo. ção ocorrerá a partir de 1Q de maio de 1994.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carva- 5) Nessa conformidade, e em observância ao
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil - da que dispõem a Lei n.º 5.785, de 1972, e seu Regula-
Presidência da República. mento, Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o as-
MENSAGEM Nº 170 sunto à superior consideração de Vossa Excelência

para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º, do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 311 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 5 de fevereiro de 1998, que
-Renova a concessão da Rádio Cultura de Curitiba
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná-o

Brasília, 10 de fevereiro de 1997 - Fernando
Henrique Cardoso

EM n.2 20/MC

Brasília, 23 de janeiro de 1998.

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso Processo Administrativo n.º
53740.000431/93, em que a Rádio Cultura de Curiti
ba Ltda. solicita renovação da concessão para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, outor
gada conforme Decreto n.2 35.655, de 14 de junho
de 1954, renovada nos termos do Decreto n.º
89.649, de 11 de maio de 1984, publicado no Diário
Oficiai da União de 14 subseqüente, por dez anos,
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diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele
comunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Inde
pendência e 11 Oº da República.

Aviso n.º 182-SUPAR/C. Civil.

Em 10 de fevereiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 5 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Cultura de Curitiba
Ltda., da cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa CMI da Presidência
da República.

MENSAGEM Nº 171

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 5 de fevereiro de 1998, que "Re
nova a concessão da Rádio Cultura de Guaíra Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Guaíra, Estado de São
Paulo".

Brasília, 10 de fevereiro de 1997.

EM Nº 21IMC

Brasília, 23 de janeiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto á apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº
50830.000148/94, em que a Rádio Cultura de Guaí
ra Ltda. solicita renovação da concessão para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo, outorga
da pela Portaria MVOP nº 460, de 7 de maio de
1955, renovada nos termos do Decreto nº 90.101, de
27 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial

da União em 28 subseqüente, por dez anos, a partir
de 1º de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quan
do expiradas as respectivas outorgas.

3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto á superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Renova a concessão da Rádio Cul
tura de Guaíra Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Guaíra, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui·
ções que lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do De
creto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000148/94,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são da Rádio Cultura de Guaíra Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nº 460, de 7 de maio de 1955,
renovada pelo Decreto nº 90.101, de 27 de agosto
de 1984, publicado no Diário Oficial da União em
28 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
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explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Guaíra, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecorrunicações, leis subseqüentes e seus regula
rnenbs.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998; 177º da Inde
pendência e 11 Oº da República.

Aviso n.º 183-SUPAR/C. Civil

Em 10 de fevereiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 5 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Cultura de Guaíra
Ltda., da Cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.

MENSAGEM N'!} 172
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 5 de fevereiro de 1998, que "Re
nova a concessão outorgada à Fundação de Desen
volvimento de Picuí - FUNDEPI, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Picuí, Estado da Paraíba".

Brasília, 10 de fevereiro de 1997.

EM n.º221MC

Brasília, 23 de janeiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto á consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo n.º
53730.000122194, em que a Fundação de Desen
volvimento de Picuí - FUNDEPI solicita renovação
da concessão para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Picuí, Estado

da Paraíba, outorgada conforme Decreto n.º 89.777,
de 13 de junho de 1984, cujo prazo residual da ou
torga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.

3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de
terminam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 29 de junho de 1994.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n.º 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998

Renova a concessão outorgada à
Fundação de Desenvolvimento de Picuí 
FUNDEPI, para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Picuí, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.º 53730.000122194,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei n.!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 29 de junho de 1994, a conces
são outorgada à Fundação de Desenvolvimento de
Picuí - FUNDEPI, pelo Decreto n.!! 69.777, de 13 de
junho de 1964, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
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para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Picuí, Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A exploração do serviço e ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni
cações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 1998, 177º da Inde
pendência e 11 Oº da República.

Aviso n.º 184 - SUPARlC. Civil.

Em 10 de fevereiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 5 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão outorgada à Fundação de
Desenvolvimento de Picuí - FUNDEPI, da cidade de
Picuí, Estado da Paraíba.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa CMI, da Presidência
da República.

MENSAGEM N.º 173

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998, que "Re
nova a concessão da Intervisão - Emissoras de Rá
dio e Televisão ltda. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens - TV, na cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais·.

Brasília, 10 de fevereiro de 1998.

EM N.º24/MC

Brasília, 23 de janeiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo n.º
29104.000453/91, em que a Intervisão - Emissoras
de Rádio e Televisão Ltda. solicita renovação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens - TV, na cidade de Montes Claros,

Estado de Minas Gerais, outorgada conforme Decreto
n.º 78.104, de 20 de julho de 1976, publicado no Diário
Oficial da União em 21 seguinte, cujo contrato de con
cessão foi publicado no Diário Oficial da União de 17
de setembro de 1976, sendo o prazo residual da outor
ga mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei n.º 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

3) Com estas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
minam, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo de renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 17 de setembro de 1991.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõe a Lei n.º 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sergio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998

Renova a concessão da Intervisão 
Emissoras de Rádio e Televisão LIda.,
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens - TV, na cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.º 29104.000453/91,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
quinze anos, a partir de 17 de setembro de 1991, a
concessão da Invervisão - Emissoras de Rádio e
Televisão Ltda., outorgada pelo Decreto n.º 78.104,



Renova a concessão da Rádio Oito
de Setembro ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Descalvaldo, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts, 84, inciso IV e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janEiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53830.001426/95,

Brasília, 23 de janeiro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
incluso Processo Administrativo nº
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de 20 de julho de 1976, cujo contrato de concessão 53830.001426/95, em que a Rádio Oito de Setembro
foi publicado no Diário Oficial da União de 17 de se- Ltda., solicita renovação da concessão para explorar
tembro do mesmo ano, sendo mantido o prazo resi- serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
dual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, outor-
1991, para explorar, sem direito de exclusividade, gada conforme Decreto nº 76.361, de 2 de outubro
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de 1975, concessão essa renovada, a partir de 11
de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. de dezembro de 1985, pelo Decreto nº 91.964, de 20

Parágrafo único. A exploração do serviço de de novembro de 1985, publicado no Diário Oficial
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este da União de 21 seguinte, sendo mantido o prazo re-
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele- sidual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de
comunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos. 1991.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos 2) Observo que o pedido de renovação da enti-
legais após deliberação do Congresso Nacional, dade foi intempestivamente apresentado a este
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição. Ministério, em 8 de novembro de 1995, o que não

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de se constitui em obstáculo à renovação, pois que o
sua publicação. ato de outorga original está amparado juridicamente,

Brasília, 4 de fevereiro de 1988; 177º da Inde- consideradas as disposições contidas na Lei
pendência e 11 Oº da República. nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto
Aviso n.º 185 _ SUPAR/C. Civil. nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regu

lamentou, admitindo-se o funcionamento precário
Brasília, 10 de fevereiro de 1998 das estações, mesmo quando expiradas as respectivas

Senhor Primeiro Secretário, outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-seEncaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na que a terminação do prazo da outorga ou a pendên-
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, nãoqual submete à apreciação do Congresso Nacional o

ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998, determinam, necessariamente, a extinção do serviço
que renova a concessão da Intervisão _ Emissoras prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
de Rádio e Televisão Ltda., da cidade de Montes 4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
Claros, Estado de Minas Gerais. ato correspondente deverá assinalar que a renova-

Atenciosamente, _ Clovis de Barros Carvalho, ção ocorrerá a partir de 11 de dezembro de 1995.
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, da Presidência 5) Nessa conformidade, e em observância ao
da República. que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula

mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as-
MENSAGEM Nº 174 sunto à superior consideração de Vossa Excelência

Senhores Membros do Congresso Nacional, para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, sub- Constituição.
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa- Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações.
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
de 4 de fevereiro de 1998, que "Renova a concessão
da Rádio Oito de Setembro Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Descalvado, Estado de São Paulo".

Brasília, 10 de fevereiro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 251MC
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Decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 11 de dezembro de 1995, a
concessão da Rádio Oito de Setembro Ltda., outor
gada pelo Decreto nº 76.361, de 2 de outubro de
1975, renovada pelo Decreto nº 91.964, de 20 de
novembro de 1985, publicado no Diário Oficial da
União de 21 seguinte, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade
de Descalvado, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele
comunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177º da Inde
pendência e 1102 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso nº 186 - Supar/C.Civil.

Em 10 de fevereiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Oito de Setembro
Ltda., da cidade de Descalvado, Estado de S. Paulo.

Atenciosamente,- Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República.

MENSAGEM Nº 175

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 4 de fevereiro de 1998, que "Renova a
concessão da Fundação 8anrAna - Rádio 8anfAna,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná".

Brasília, 10 de fevereiro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n2 26/MC

Brasília, 23 de janeiro de 1998

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo nº
53740.000023/93, em que a Fundação Sant'Ana 
Rádio Sant'Ana, solicita renovação da concessão
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná, outorgada conforme Decreto nº 1.339, de 31
de agosto de 1962, sendo sua última renovação pro
movida pelo Decreto n2 90.512, de 14 de novembro
de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 16
subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de novembro
de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei n2 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferi
dos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo processo da renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de V. Ex!! para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998

Renova a concessão da Fundação
Sant'Ana - Rádio Sant'Ana, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223



Brasília, 23 de janeiro de 1998

EM Nº 27/MC

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso Processo Administrativo nº
50830.001548/93, em que a Sociedade Rádio Difu
sora Santa Cruz Ltda., solicita renovação da conc~s

são para explorar o serviço de radiodifusão sonOra
em onda média, na cidade de Santa Cruz do Rio
Pardo, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Portaria MVOP nº 156, de 17 de março de 1947,
cuja última renovação ocorreu nos termos do Decre
to nº 89.553, de 12 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial da União do dia subseqüente, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo resi
dual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972 e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das es
tações, mesmo quando expiradas as respectivas
outorgas.

3) Com essas observações, lícito é concluir
se que a terminação do prazo da outorga ou a
pendência de sua renovação, a curto ou a longo
prazo, não determinam, necessariamente, a extin
ção do serviço prestado, podendo o processo da
renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.
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da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do "Renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
em vista o que consta do Processo Administrativo sonora em onda média, na cidade de Santa Cruz do
nº 53740.000023/93, Rio Pardo, Estado de São Paulo".

Decreta: Brasília, 10 de fevereiro de 1998. - Fernando
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, Henrique Cardoso.

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Fundação Sant'Ana - Rádio Sant'Ana,
outorgada pelo Decreto nº 1.339, de 31 de agosto de
1962, e renovada pelo Decreto nº 90.512, de 14 de
novembro de 1984, sendo mantido o prazo residual
da outorga conforme Decreto de 10 de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A exploração do serviço
de radiodifusão, cuja outorga é renovada por
este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177º da Inde
pendência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso nº 187 - SUPARlC. Civil

Em 10 de fevereiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da Fundação Sant'Ana 
Rádio Sant'Ana, da cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paraná.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.

MENSAGEM Nº 176

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998, que



OFíCIOS

Do Sr. Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar (PMDB/PSD/PRONA), nos
seguintes termos:

OF.lGAB.lIINº 125

Brasília, 11 de fevereiro de 1998

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para conheci

mento e para que produza os devidos efeitos legais,
documento subscrito por membros do Bloco
PMDB/PSD/PRONA, em número superior ao de sua
maioria absoluta, por meio do qual é reconduzido ao
cargo de Líder do Bloco PMDB/PSD/PRONA, para o
período de fevereiro de 1998 a fevereiro de 1999, o
eminente Deputado Geddel Vieira Lima.

Por oportuno, declaro a Vossa Excelência alto
apreço e admiração. - Deputado Wagner Rossi, 1º
Vice-Líder do Bloco PMDB/PSD/PRONA.

Defiro.
Em 11-2-98. - Michel Temer, Presi

dente.

Estamos cientes do eminente papel e da res
ponsabilidade que cabe hoje ao PMDB/PSD/PRONA
na condução das questões de maior relevância para
a sociedade brasileira, em face da atual conjuntura
da vida nacional.

Nesse sentido, queremos salientar a expressiva
atuação do Deputado Geddel Vieira Lima, como
Líder de Bloco PMDB/PSD/PRONA no ano de
1997, que vem conduzindo com firmeza e determi
nação os trabalhos da nossa Bancada, colocando-se
sempre na posição de intérprete do pensamento da
agremiação que integramos, com o firme propósito de
atender aos anseios do País.

Considerando a necessidade de iniciarmos o
importante ano de 1998 aptos a participar de maneira
atuante e conseqüente nas inúmeras articulações
congressuais,

Nós, os Deputados abaixo assinados, seus
companheiros, escolhemos o Deputado Geddel Vieira

DECRETO DE 4 DE FEVEREIRO DE 1998
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Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de sara Santa Cruz Ltda., da cidade de Santa Cruz do
Estado das Comunicações. Rio Pardo, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.Renova a concessão da Sociedade

Rádio Difusora Santa Cruz Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santa Cruz
do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 50830.001548/93,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são da Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda.,
outorgada pela Portaria MVOP nº 156, de 17 de
março de 1947, e renovada pelo Decreto nº 89.553,
de 12 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 13 subseqüente, sendo mantido o pra
zo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regula
mentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 4 de fevereiro de 1998; 177º da Inde
pendência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso nº 188 - SUPARlC. Civil

Em 10 de fevereiro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da Sociedade Rádio Difu-
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Lima para continuar ocupando o cargo de Líder do
Bloco PMDB/PSD/PRONA, no período de fevereiro
de 1998 a fevereiro de 1999.

Assinam: Michel Temer - PMDB; Freire Júnior
- PMDB; Maria Elvira - PMDB; Cleonâncio Fonseca
- PMDB; Moreira Franco - PMDB; Teté Bezerra -
PMDB; Lídia Quinan - PMDB; Carlos Apolinário 
PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Roberto Paulino 
PMDB; Mauro Lopes - PMDB; Carlos Mendes 
PMDB; Ana Catarina - PMDB; Henrique Eduardo Al
ves - PMDB; Antônio do Valle - PMDB; Hélio Rosas
- PMDB; Silas Brasileiro - PMDB; Dejandir Dalpas
quale - PMDB; Edinho Bez - PMDB; Jorge Wilson 
PMDB; Regina Lino - PMDB; Paulo Lustosa 
PMDB; Chicão Brígido - PMDB; Ivandro Cunha
Lima - PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Luís Ro
berto Ponte - PMDB; Gonzaga Mota - PMDB; Djal
ma de Almeida Cesar - PMDB; Sandro Mabel 
PMDB; Simara Ellery - PMDB; Germano Rigotto -

../
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'/ {}

PMDB; Pedro Novais - PMDB; João Henrique 
PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Nelson Harter 
PMDB; Fernando Diniz - PMDB; João Magalhães 
PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Armando Abílio 
PMDB; Pinheiro Landim - PMDB; Confúcio Moura 
PMDB; De Velasco - PRONA; José Aldemir 
PMDB; Odacir Klein - PMDB; Darcísio Perondi 
PMDB; Marquinho Chedid - PSD; Udson Bandeira 
PMDB; Albérico Filho - PMDB; Genésio Bemardino 
PMDB; Nair Xavier Lobo - PMDB; Oscar Goldoni 
PMDB; Asdrúbal Bentes - PMDB; Paulo Ritzel 
PMDB; Adelson Salvador - PMDB; Barbosa Neto 
PMDB; Ricardo Rique - PMDB; Mário Martins 
PMDB; WaJner Rossi - PMDB; José Priante - PMDB;
Orcino Gonçalves - PMDB; Neif Jabur - PMDB; Edi
son Andrino - PMDB; Edinho Araújo - PMDB; José
Chaves - PMDB; Snvio Pessoa - PMDB; Rubens Co
sac - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Alceste Almeida
- PMDB; Alberto Silva - PMDB.
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Senhor Presidente,

Brasília, 11 de fevereiro de 1998
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Do Bloco Parlamentar (PT/PDTIPCdoB), nos Nos termos de § 2º do art. 9º do Regimento In-
seguintes termos: terno, temos a honra de indicar a Vossa Excelência

o nobre Deputado Marcelo Déda (PT - SE) para
exercer a liderança do Partido dos Trabalhadores a
partir desta data.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.

Ofício n.º48/98

PARLAMENTAR PARTIDO ASSINATURA

ADÃOPRETTO

ALCIDES MODESTO

ARLINDO CHINAGLIA

CARLOS SANTANA

CHICO VIGILANTE

EDUARDO JORGE

ESTHER GROSSI

FERNANDO FERRO

GERALDO PASTANA

GILNEY VIANA

HAROLDO SABOIA

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

(Anexo ao Oficio nO 48 198

PARLAMENTAR

HELIO BICUDO

HUMBERTO COSTA

IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI

JAQUES WAGNER

JOANADARC

JOAOCOSER

JOAO FASSARELLA

JOAOPAULO

PARTIDO ASSINATURA

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT
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PT

PT

PT 1k'J lo . \I/"'lI~ c" i
PT .2 ~ '72 "ÇJ I

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

JOSE PIMENTEL

LUCIANO ZICA

JOSE GENOINO

JOSE MACHADO

LUIZ ALBERTO

PAULO BERNARDO

MILTON TEMER

NEDSON MICHELETI

NILMARIO MIRANDA

PADRE ROQUE

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZ GUSHIKEN

LUIZ MAINARDI

MARCELO DEDA

MARIA LAURA

MARTA SUPLICY

MIGUEL ROSSETTO

MILTON MENDES

PAULO PAIM

PAULO ROCHA

PEDRO WILSON

SANDRA STARLING

TELMA DE SOUZA

TILDEN SANTIAGO

VALDECIOLIVEIRA

VANJO DOS SMI0S

WALDOMIRO FlORAVANTE

WALTER PINHEIRO

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Defiro.
Em/lltJ9.-/98.
MICHEL TEMER
Presidente



IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governador Miguel Arraes conti
nua a contabilizar o apoio de políticos influentes do
interior de Pernambuco até então ligados a outros
partidos políticos.

Ontem, o Governador Miguel Arraes recebeu
no Palácio do Campo das Princesas o Prefeito da ci
dade de Cedro, Sr. Luís Matias, ex-PFL, dois ex
Prefeitos e um Vereador. Além destes, os novos
apoios partiram dos Municípios de Águas Belas e In
gazeira, e foram intermediados pelos Deputados
José Aglaison e Orisvaldo Inácio, ambos do PSB, e
pelo Prefeito de lati, Sr. Luís Tenório, do PFL.

Sr. Presidente, de acordo com a contabilidade
da assessoria política do Governador Miguel Arraes,
o PSB, que em 1996 elegeu 79 Prefeitos pela legen
da, em um total de 106, por intermédio de todos os
partidos que compuseram a Frente Popular, hoje
conta com o apoio de 126 dos 184 Prefeitos do Es
tado de Pernambuco. A maioria é proveniente do
PFL e do PMDB, em virtude da dificuldade de partici
parem de uma coligação. Tradicionalmente adversá
rios ferrenhos há várias décadas, não pretendem
apoiar o ex-Prefeito da cidade do Recife, contunden
te crítico dos líderes do PFL - Nilo Coelho, Moura
Cavalcanti e Marco Maciel, entre outros.

Sr. Presidente, a onda de apoios vem provo
cando um clima de euforia e otimismo no Governo
Dr. Miguel Arraes, especialmente entre aqueles res
ponsáveis pela elaboração de gráficos e tabelas
comparativas. É que em 1986, quando o Governa
dor Miguel Arraes obteve uma estrondosa vitória na
disputa pelo Governo, S.Exa. dispunha do apoio de
apenas 38 Prefeitos. Em 1994, quando concorreu
pela terceira vez ao cargo de Govemador de Per
nambuco, seu respaldo restringiu-se a uma média si
tuada entre setenta e oitenta Prefeitos. Agora, na
avaliação dos arraesistas, a situação eleitoral está
cada vez mais confortável para a reeleição.

Realmente, a cúpula do PFL, em conversa
franca e direta com o ex-Prefeito da cidade do Reci
fe, afirmou que não está fazendo corpo mole em re
lação a sua candidatura ao Governo de Pernambu
co. Apenas o nome é pesado e difícil de ser conduzi
do nas cidades do interior.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Finda Quanto à liberação de recursos de um financia-
a leitura do expediente, passa-se às mento de 700 milhões de reais do BNDES para

Pernambuco, referente à parcela a ser obtida com a
privatização da Celpe, ficou claro que os líderes do
PFL não têm motivos para impedir a liberação do di
nheiro. Afirmam, por meio dos seus líderes, que o
PFL nunca será contra o repasse de recursos para
Pernambuco, principalmente quando isso beneficia o
Porto de Suape, o Aeroporto dos Guararapes, a
região metropolitana do Recife, estradas, segurança,
tecnologia, abastecimento d'água, saúde pública e
eletrificação rural. Os pefelistas não querem indis
por-se com o Estado de Pemambuco, evidentemente.

O ex-Prefeito da cidade do Recife está exigindo
do PFL urna posição firme de oposição ao Govemador
Miguel Arraes. Para ele, o Vice-Presidente da Repú
blica, Dr. Marco Maciel, e o Líder do PFL, Deputado
Inocêncio Oliveira, estariam facilitando a administra
ção do Govemador Miguel Arraes ou, pelo menos,
sendo omissos e comprometendo sua candidatura, o
que é, efetivamente, um equívoco. O PFL não pode
dar espaço para os adversários acusarem o partido
de impedir a ida de recursos para Pernambuco. Nunca,
jamais!

É conveniente frisar que o ex-Prefeito da cidade
do Recife esfriou sua campanha diante da ofensiva
das últimas semanas do Governador Dr. Miguel
Arraes, com a implantação de grandes ohras e
cartadas de marketing político, a exemplo do paga
mento adiantado do salário dos servidores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma
grande virtude do Governador Miguel Arraes, ressal
tada pela classe política do Brasil, é que S.Exa. nunca
usou a perseguição política para prejudicar os adver
sários. Muito ao contrário!

Interessado no retorno financeiro da conclusão
da Ferrovia Transnordestina e da Hidrovia do São
Francisco, o Governador Dr. Miguel Arraes vai parti
cipar da retomada das obras da fenovia em Pemarrbuco,
no trecho Salgueiro/Petrolina, que será anunciada no
dia 13 de fevereiro pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso. A ferrovia tem custo de 300 milhões de
reais e vai beneficiar o escoamento do gesso, produto
de grande importância para o sertão pernambucano.

Parabéns, Governador Dr. Miguel Arraes. Os
pernambucanos, mais uma vez, estão vibrando com
a sua candidatura ao Govemo de Pemambuco.

Sr. Presidente, em nome de meu partido, o
PSB, convido os Parlamentares de todos os partidos
políticos - inclusive V.Exa., Sr. Presidente, um dos
grandes amigos do Governador - para comparecerem
ao lançamento do livro "Miguel Arraes - Pensamento
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e Ação Política". O Presidente do PSB também com- ção vai-se distribuindo de forma menos desigual
parecerá ao evento, que será realizado na segunda- entre as diversas faixas etárias.
feira, dia 16 de fevereiro, às 20h, na livraria Piccola O fato espetacular neste novo quadro é, sem
Da Vinci, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. dúvida, o veloz crescimento do número de idosos.
Contamos com a presença de todos os Par1amentares Para se ter uma idéia do que está acontecendo em
das diferentes correntes políticas, para que prestigiem nosso País, basta lembrar que em 1991 a população
o maior homem público deste País, o Presidente do de idosos era de 7 milhões, e que em 1996 passou
PSB e Governador de meu Estado, Pernambuco, Dr. para 13 milhões. Em cinco anos, a população prati-
Miguel Arraes. O convite é extensivo aos funcionários camente dobrou nas classes de idade mais alta.
desta Casa. É evidente que essas alterações requerem

Era o que tinha a dizer. políticas sociais específicas, tanto no que se refere
A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP. à saúde como à educação e ao lazer.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Um desenvolvimento recente, da maior rele-
Sras. e Srs. Deputados, urna das grandes revoluções vância, é o que se convencionou chamar de "Univer-
que assinalam a passagem do século é a mudança sidade da Terceira Idade". As instituições de ensino
do perfil demográfico das populações do mundo. consistem em mecanismos de integração da pessoa

De um lado, as técnicas de controle da natali- em uma coletividade. Tal função reveste-se de fun-
dade contribuem para o declínio das taxas de cresci- damental importância para os idosos, que vão so-

frendo de uma espécie de gradativa "morte social" mento populacional; de outro, os progressos da
medicina e os desenvolvimentos econômico e social isto é, de afastamento involuntário dos amigos, dos
levam, em muitos países, a expectativas de vida colegas e, freqüentemente, da própria família.
mais altas e ao aumento do número de idosos. Vaci- O sentimento de inutilidade que, geralmente,

se associa ao isolamento social acaba ocasionandonações em massa e o fácil acesso aos serviços de
saúde, associados a redes sanitárias e ao controle formas de depressão psicológica. A própria depres-
de parasitas, além de um consumo adequado de são leva, por sua vez, a outros problemas de saúde.
calorias, proteínas e vitaminas, tornam a vida Uma vida social satisfatória, que preencha as
humana mais longamente e bem vivida. necessidades humanas de comunicação, amizade,

carinho e amor, representa condição essencial para
Não faz muito tempo, ainda nos anos 70, cha- a boa saúde física.

mava a atenção de quem desembarcava no Brasil a A Universidade da Terceira Idade, ao vincular o
grande quantidade de crianças que eram vistas nas idoso a um grupo de referência, ajuda-o a reconstruir
ruas, nas casas, nas praças ou em qualquer outro sua identidade frente aos desafios impostos pelo en-
espaço público. Hoje, embora ainda se perceba em velhecimento. É, com certeza, urna saída espetacular
nosso País um número de crianças maior do que para integrar toda pessoa portadora de alguma defi-
entre os povos do chamado Primeiro Mundo, tal ciência ou que está em uma idade avançada.
diferença diminuiu de forma evidente. Também
era notável a pequena quantidade de pessoas de Pensando nesse exemplo, Sr. Presidente, e
idade, em contraste com os países ricos. Atualmente mais ainda naqueles que envelhecem com dignidade
essa diferença tende a desaparecer. e se recusam a aceitar a idade como derrota, desejo

expressar o meu integral apoio a todas as iniciativas
Apenas nas mais pobres nações africanas ain- que valorizem os idosos.

da opera a fórmula demográfica tradicional, que as- Par1amentar há um ano nesta Casa, quero
socia elevadas taxas de natalidade e crescimento dizer que me preocupa muitíssimo qualquer política,
populacional a altas taxas de mortalidade e baixa projeto ou emenda que tenha por objetivo comprometer
esperança de vida. a expectativa de alguém que quer ter uma aposenta-

Como a mudança das curvas demográficas é doria, um tratamento -justo por parte do Governo e
recente, o Brasil é, ainda, um país de jovens. Mais da sociedade.
do que nas classes de idade mais novas, estão eles, Era o que tinha a dizer.
hoje, concentrados na faixa dos dez aos dezenove O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
anos. Representam um contingente de 34 milhões revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
de adolescentes - isto é, um quinto da população. putados, com muita honra e alegria, ocupo esta tri-

Crescentemente, vai-se tomando o Brasil, também, buna para registrar um fato que deve ser marcante
um país de adultos e de idosos - ou seja, a popula- na história da cultura e da ciência de nosso País: no
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dia 18 deste mês, a Faculdade de Medicina da Uni- que reconstruir a ciência médica no Nordeste seja
versidade Federal da Bahia estará completando 190 apenas um sonho, porque há que haver em cada um
anos de fl,mdação. de nós a certeza de podermos construir uma Fede-

Desde os seus primeiros passos - que, por ração justa, humana, na qual o limite físico não signi-
certo, foram trôpegos, mas, ao mesmo tempo, segu- fique um limite humano e social.
ros - em busca da cultura e da afirmação da ciência Quero, portanto, deixar registrados nos Anais
em nosso País, aquela escola registra na sua pró- desta Casa os meus parabéns à Faculdade de Medicina
pria história e na História do Brasil fatos memorá- do Estado da Bahia e, de resto, a todo o País. E a
veis, quer na formação de profissionais de saúde, mensagem da certeza de que ela voltará a ter os

"'quer plasmando a democracia em lutas memoráveis seus dias de glória.
ocorridas dentro e fora de seus sacros portões. Era o que tinha a dizer.

Na verdade, Sr. Presidente, ao longo da maior O SR. FERNANDO ZUPPO (Bloco/PDT - SP.
parte de sua história, teve a Faculdade de Medicina Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
da Universidade da Bahia papel de relevo e de des- Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registrado meu
taque, situando-se, inclusive, como o mais importan- protesto contra essa proposta de reforma da Previ-
te foco de irradiação da arte médica em nosso País. dência que o Govemo nos apresenta.
Até que, vítima da política econômica centralizadora Na verdade, mais uma vez o Governo utiliza-se
que se implantou neste País na metade deste sécu- de sua grande penetração na mídia, por meio de
lo, os recursos foram todos alocados para o Centro e verbas de publicidade fantásticas, para passar à
o Sul do País, abandonando o Nordeste à própria população uma imagem falsa da realidade que vivemos.
sorte. E aquela faculdade, que era indubitavelmente Sob o pretexto de acabar com os privilégios, de
o centro médico onde gravitava a verdadeira ciência eliminar os marajás, o Governo subtrai, isto sim,
neste País, viu-se brutalmente relegada e lançada direitos legítimos, que os trabalhadores conquistaram
nos des\r'ãos de uma história que, por certo, não nos em décadas de lutas.
honra. É óbvio que nós também não concordamos

Refiro-me, Sr. Presidente, ao abandono a que com privilégios, com marajás. É óbvio que também
foi lançada a Universidade Federal da Bahia, com os entendemos haver necessidade de se proceder a
seus prédios sucateados. A própria imagem do pré- uma reforma na Previdência Social. Entretanto, a re-
dio da Faculdade de Medicina, quase bicentenária, e forma que imaginamos deve ter um caráter estrutural,
hoje um monte de escombros, atenta, sem sombra corrigindo as deficiências do atual sistema, melhorando
de dúvida, contra os foros de cultura de nosso País. a qualidade de vida do aposentado e buscando novas
Aquela faculdade, que de maneira brilhante irradiou maneiras de financiar a Previdência, desonerando
suas luzes para todo o Brasil, formando lideranças os empregadores, hoje sufocados com uma das car-
importantes e definitivas, hoje ainda o faz mercê da gas tributárias mais altas do mundo.
força e da garra de um punhado de bravos que luta Mas não, o Governo propõe reformas apenas
historicamente para que o ensino médico permaneça conjunturais, ataca somente os efeitos, com a clara
vivo no Estado da Bahia. pretensão de cortar os gastos e sem a mínima preo-

Aquela Faculdade, que lançou na política e na· cupação com a qualidade de vida do aposentado e
ciência brasileiras luminares que até hoje hão de ser do pensionista. Suas atenções, na realidade, estão
reverenciados, vive e se debate numa crise das mais voltadas, isto sim, para seus COf'11Jrot'Tlssos internacionais.
terríveis. No dia 4 de setembro de 1997, aniversário O que está em jogo, na realidade, é a destrui-
do ilustre médico e grande político brasileiro Antonio ção da Previdência pública para poder-se ampliar a
Carlos Magalhães, a Eletrobrás celebrou convênio previdência privada, particularmente a dos fundos
com a Universidade Federal da Bahia para recuperar o abertos, de adesão individual, os FAPI (Lei nº 9.477,
prédio da antiga Faculdade de Medicina. As obras per- de 1997), sob o controle dos. grandes bancos e
rnanecem em ritmo lento. O Governo Federal precisa seguradoras.
entender que não há futuro~ não houver passado. A proposta cumpre exatamente essa função,

O prédio e as dependências do Hospital das pois, com a fixação de uma aposentadoria máxima
Clínicas de Salvador tambQm estão integralmente de R$1.200,OO, com a eliminação dos últimos 36
svcateados. meses no cálculo da aposentadoria inicial e com a
.' Neste momento. todavia, não quero que a imposição do limite de idade mínima de 60 anos e a
.~perança nos abandone. Não quero acreditar obrigatoriedade da comprovação de 35 anos de con-
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tribuição, fica reduzida, ou até mesmo inviabilizada,
a aposentadoria do trabalhador do setor privado na
Previdência pública.

Numa situação de desemprego cromco, de
uma das mais elevadas taxas de rotatividade de
mão-de-obra do mundo, quantos trabalhadores do
setor privado poderão comprovar 35 anos de
contribuição?

A estratégia governamental visa, pois, estabe
lecer definitivamente no País uma previdência priva
da, sem que haja qualquer possibilidade de opção
por uma previdência pública - e garantir, assim, uma
reserva de mercado de 200 bilhões de dólares, esta
sim, um privilégio para meia dúzia de bancos e
seguradoras.

Esta é a verdade sobre a Previdência. Trata-se
de uma "reforma", entre aspas, que não vacila em
suprimir direitos previdenciários para privilegiar o
capital financeiro nacional e internacional, entre
gando-lhe uma enorme poupança que não será em
pregada na retomada do desenvolvimento do País.

E, para finalizar, não há que se falar de déficit
previdenciário. Se fossem aplicados todos os recursos
arrecadados das fontes de custeio para a seguridade
social (art. 195 da Constituição), haveria o suficiente
para cobrir as despesas com as ações de saúde,
previdência e assistência social. Para ilustrar essa
minha afirmação, anexo um fluxo de caixa fornecido
pela ASSOCIAÇÃO de FISCAIS DE CONTRIBUiÇÕ
ES PREVIDENCIÁRIAS - ANFIP, que demonstra cla
ramente que o Tesouro Nacional é hoje financiado
pelas verbas da SEGURIDADE SOCIAL, uma vez
que os repasses efetuados foram basicamente
advindos da Cofins e da CONTRIBUIÇÃO
SOBRE o LUCRO - fontes, portanto, da seguridade
social, e não do Orçamento fiscal.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

SEGURIDADE SUSTENTÁVEL

Se fossem aplicados - o que determina o arti
go 195 da Constituição - todos os recursos arreca
dados das fontes de custeio para a Seguridade So
cial (da COFINS, da Contribuição sobre o Lucro e
sobre a Folha de Salários), haveria o suficiente para
cobrir as despesas com as ações de saúde, previ
dência e assistência social.

Do lado das receitas, seriam em torno de
R$77,83 bilhões, só em 1997, sendo R$44,14 bilhõ
es da receita líquida da Folha, R$19,10 bilhões da
COFINS, R$7,69 bilhões da Contribuição sobre o
Lucro e R$6.90 bilhões da CPMF, esta última exclu
sivamente para a saúde.

Do lado das despesas, foram gastos R$480 bi
lhões com benefícios, sendo que, dificilmente, as des
pesas com saúde não ultrapassam a R$20 bilhões.

Portanto, mesmo com um gasto em tomo de
7% com despesas de custeio, todas as receitas se
riam suficientes para cobrir os dispêndios, bastando,
para tanto, manter o que preceitua a Carta Magna.

Interessante assinalar que os déficits anuncia
dos constantemente nunca são demonstrados, isso
levando em consideração todos os dados da Seguri
dade Social.

Se for analisado, por exemplo, o fluxo de caixa
verifica-se que, além de insignificante, o repasse qu~
o Tesouro fez foi de recursos basicamente advindos
da COFINS e da Contribuição sobre o Lucro, fontes,
portanto, da Seguridade Social e não do orçamento
fiscal. Daí por que não há o que se falar de déficit
previdenciário.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A emocionais do organismo. Portanto, é necessário
Presidência apela para os Srs. Deputados no senti- pensarmos nisso em tennos de futuro, pois são ape-
do de que compareçam ao plenário, pois dentro de nas paliativas essas mudanças.
alguns minutos estaremos dando início à Ordem do O Brasil é rico em recursos naturais. Pode-se
Dia. obter aqui uma maior produção de energia elétrica.

Tem a palavra o Deputado Elias Murad. Mal exploramos a energia eólica, a dos ventos, e a
O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi- energia solar, em um País que tem de 250 a 300

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- dias de luz intensa, por períodos diários de 10 a 12
tados, a mídia brasileira veiculou ontem, e também horas, ou mais.
hoje, duas notícias desagradáveis; a primeira é so- Sr. Presidente, a outra notícia é igualmente
bre a prorrogação do execrável horário de verão, preocupante: o INMETRO permitiu que as compa-
uma violência que se comete por decreto contra o nhias multinacionais tabaqueiras reduzam o número
chamado relógio biológico. de cigarros nos maços. Ora, com que finalidade? Só

Sabemos dos malefícios dessa mudança brusca pode ser para diminuir o preço e permitir que os adoles-
ao ritmo biológico, à produção da melatonina, hormônio centes e jovens de menos recursos possam comprá-los.
que regula os períodos de sono e de vigília na Em lugar de diminuir a quantidade de cigarros,
espécie humana. o que é uma ilusão, acho que deveriam ser estabele-

Pois bem, por causa da incompetência de em- cidos princípios e regras que pudessem dificultar-
presas recentemente privatizadas, particularmente a lhes o uso. Reduzir o número de cigarros por maço é
Light e a CERJ - que por sinal apresentaram um lu- uma ilusão; o indivíduo dependente, em vez de com-
cro muito grande, mas são incompetentes para me- prar um maço, vai acabar comprando mais, porque
Ihorar o atendimento dos usuários de energia elétrica necessita diariamente daquele teor de nicotina em
no Rio de Janeiro e no Espírito Santo -, o Ministro de seu organismo.
Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito, prorrogou por Deixo também meu protesto em relação a esse
decreto o horário de verão até o dia 1!2 de março. fato.

Quero lançar aqui meu protesto veemente, Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
como médico que sou e como homem que há muito O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi-
tempo vem lutando contra essa anomalia, que países são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
desenvolvidos já eliminaram - a França, recentemente, ontem um funcionário desta Casa perguntou-me por
no ano de 1996; Portugal e Espanha há algum tempo, que toda vez que uso a tribuna o faço com emoção,
países com problemas de luminosidade até diferentes como se estivesse indignado. Respondi-lhe que
dos nossos, onde talvez se pudesse justificar o horário estava traduzindo a emoção do povo, que não
de verão. pode falar das tantas contradições que vemos.

A prorrogação vai trazer riscos ainda maiores, Assomo a esta tribuna hoje para falar de demo-
particularmente para a população de periferia, por- cracia, palavra bastante usada, cujo conteúdo tanto
que no horário de seis a sete horas da manhã ainda buscamos. Mas que democracia é esta, Sr. Presidente,
está escuro. Sras. e Srs. Deputados?

Não há justificativa para a adoção desse malfa- Hoje, no Bom Dia, Brasil, jomalistas de plantão
dado horário de verão, que, como disse e repito, vio- anunciavam que a reforma administrativa fora apro-
lenta o ritmo biológico e altera a produção da mela- vada com votação expressiva no Senado.
tonina, substância que regula os nossos períodos de Sr. Presidente, o Governo está levando a efeito
sono e de vigília. essa reforma administrativa apenas para que no

As crianças e os idosos são os que mais sofrem Brasil sejam registradas perseguições a funcioná-
com essas mudanças. Aparecem problemas de irrita- rios, independentemente de serem eles capazes ou
bilidade, distúrbios do ritmo do sono, agressividade e não, a fim de que os Prefeitos e os Governadores
diminuição do aprendizado. Isso tem sido constatado possam fazer uma limpeza política - que sempre
inclusive nas escolas. houve em outros governos.

Há pouco tempo, pesquisadores da França Falava-se daquilo como uma vitória e depois
dosaram o teor de cortisol na saliva de crianças da- abordava-se a reforma da Previdência.Um Líder do
quele país e verificaram que a mudança de uma Governo dizia que a Previdência estava quebrada,
hora no horário produz alterações profundas na falida, sem citar outras coisas. Mas para hoje anun-
cortisona, hormônio intimamente ligado aos efeitos ciava a vitória, em função das negociações que o
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Governo fazia e de reuniões que se realizavam na
casa do Ministro das Comunicações.

O Líder de um dos partidos ameaçava romper
com a estabilidade do Governo, retirando-lhe vinte
votos, se sua esposa fosse transferida de Minas Ge
rais para outro Estado. O Ministro prometeu-lhe que
isso não aconteceria, e tudo voltou ao normal.

Que democracia é esta? Em qualquer outro
país democrático, isso seria motivo para uma CPI,
para um processo de cassação de Deputados que
fazem do mandato um instrumento de barganha par
ticular do emprego familiar.

Sr. Presidente, a única votação nominal que ti
vemos foi no balcão da negociação. Quantos votos
foram contrários para que, em função deles, houves
se uma negociação de cargos, de dinheiro e de ou
tras coisas mais?

Tivemos aqui, na votação da reeleição, a tarifa
de duzentos mil reais denunciada por alguns Depu
tados. Provavelmente, nesta e em outras deverão
existir preços ainda maiores. E este é o valor que
pagamos pela democracia!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
minha indignação com esse quadro, que extrapola o
País. Nossos trabalhadores passam fome, não têm
saúde nem emprego. Agora, o aposentado está com
seu futuro ameaçado. Este é o País da miséria.

Quero aqui plagiar Pablo Neruda, poeta chileno
que, em um de seus poemas, afirmava que o retrato
do Chile eram os ricos com seus anéis de curo entre
os dedos, gritando "viva el Chile!". No Brasil, são os
banqueiros, com seus anéis de ouro e seus diaman
tes, que gritam "viva o Brasil!", enquanto os trabalha
dores, os aposentados e o sapo na lagoa dizem:
"merda"!

Quero trazer para meu discurso, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Soli

cito à Taquigrafia que fique atenta e retire do pro
nunciamento do nobre Deputado os termos abusivos
proferidos. Esta Presidência espera que V. Exa. não
repita termos dessa natureza.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, es
tou aqui falando sobre um poema de autoria de Pa
blo Neruda, intitulado "Viva el Chile, Mierda!"...

O SR. PRESiDENTE (Heráclito Fortes) - Reti
rem-se os termos anti-regimentais usados pelo
Deputado. A Mesa não dialogará com V. Exa. e já
determinou a retirada deles.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Pois não.
Então, Sr. Presidente, quis falar sobre a indig

nação do povo brasileiro frente às contradições de
um Parlamento que se rende ao Presidente e a seus

Ministros, comprando, negociando, chantageando e
derrubando a democracia no Brasil, cujo povo vive
na miséria, sem saúde, sem democracia, sem res
peito, sem dignidade e sem defesa, entregue às mul
tinacionais e aos interesses dos grandes grupos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Sr. José Maurício

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna não
mais para denunciar o escândalo das privatizações
da Light e da CERJ - porque já são do conhecimen
to nacional -, mas para desafiar o Governador
Marcello Alencar a cassar a concessão da CERJ,
como vem ameaçando fazer. Estranho muito tanta
coragem cívica e repentina do Govemador, porque a
população e o meu Estado vêm sofrendo prejuízos
incalculáveis há mais de dois anos, desde que ele e
o Presidente Femando Henrique Cardoso doaram
essas estatais a franceses, chilenos e portugueses,
comandados pelo falido Barão Benjamin Steinbruch,
patrão do filho de FHC.

A verdade é que foram doadas essas estatais.
Não existe concessão alguma - e nada, portanto, a
ser cassado. Além disso, por que só agora, depois
que a situação de falta de energia no Rio de Janeiro
tornou-se verdadeira calamidade pública e ganhou
proporções nacionais, é que o Governador resolveu
fazer ameaças? Nem com todo o bom humor dos
cariocas e fluminenses dá para engolir mais essa do
"roedor".

Em conhecendo as inúmeras falcatruas desse
senhor e da gangue que habita temporariamente o
Palácio da Guanabara, meu temor é que suas brava
tas histéricas fiquem só mesmo nas ameaças. Só
para inglês ver - no caso, para franceses, chilenos,
portugueses e o Barão Steinbruch verem.

Sou gato escaldado e não acredito numa só
palavra desse senhor. Ele já começa enganando a
população de meu Estado ao anunciar que cassará
as concessões da CERJ e da Light. A da CERJ é
realmente de sua alçada e competência. Mas a da
Light, não. A doação da Light é da cota do Presiden
te FHC e seus asseclas. Nesse caso, a cassação é
de responsabilidade federal, não estadual. Mas fis
calizar os serviços prestados pela Light e exigir efi
ciência dos novos donos estrangeiros, isso sim, tam
bém é da alçada do Govemador.

Por isso lanço este desafio público, da tribuna
desta Casa: o desafio da renúncia.

Peço permissão aos oitenta mil eleitores que
me escolheram pela sexta vez para representá-los
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na Câmara Federal, em Brasília, para levar este meu
desafio ao extremo: renunciarei a meu mandato par
lamentar se o Governador do Rio de Janeiro anular
a doação da CERJ, conforme vem anunciando pela
imprensa. Em contrapartida, o Sr. Marcello Alencar
terá de fazer o mesmo: renunciar ao cargo de
Governador, se não cumprir a palavra e mantiver
a negociata.

Quero ver se o "roedor" terá coragem para tanto!
Se ele não honrar a palavra empenhada junto

à população do Rio de Janeiro, por enquanto apenas
pela imprensa, só confirmará minhas suspeitas de
seu profundo comprometimento com tais privatizaçõ
es. Se o Sr. Marcello Alencar e seus filhos nada tive~

rem a esconder, se não houve negociata por trás
dessas vendas, conforme desconfio - o que é públi
co e notório independe de provas -, por que não fo
ram tomadas todas as providências necessárias,
como autoridade máxima do Estado, para impedir
que o Rio de Janeiro e sua população estivessem
passando por esse suplício, esse verdadeiro inferno
de apagões diários de energia?

Afinal não é ele, Marcello Alencar, o todo pode
roso Governador aliado do Presidente Fernando
Henrique Cardoso? Não é ele, como Governador,
que deveria proteger a população contra tais gangs
ters? Se não o fez, se deixou o Rio de Janeiro na
mais completa escuridão, se deixou idosos e crian
ças prematuras morrerem nos hospitais por falta de
energia e não tomou nenhuma providencia, só há
uma explicação: Marcello Alencar e seus asseclas
ganharam um cala-boca à altura para silenciar diante
desse escândalo.

Aliás, escândalos é que não faltam em seu
Governo, principalmente envolvendo privatizações,
como aconteceu com o Banerj, com a Light, com a
CERJ e com tantas outras estatais.

Se há contrato a ser cumprido, por que só agora
Marcello Alencar vem, com subserviência, pedir,
implorar explicações aos novos donos da Light e
da CERJ? Como Governador e responsável direto
pela privatização da CERJ e pelos serviços presta
dos pela Light, ele não teria de pedir nem implorar
nada aos estrangeiros, muito menos ao falido patrão
do filho do Presidente da República. Teria, sim, de
exigir o cumprimento de um cronograma de trabalho
desde o primeiro dia da doação. Ou será que não há
contrato algum? Ou será que foi apenas mais um
negócio de pai para filho? Uma doação sem volta?

Ao invés de tentar tapar o sol com a peneira,
mediante o racionamento de energia em locais dife
renciados de todo o Estado, antes a ANEEL teria de

explicar à opinião pública onde foram aplicados os
investimentos repassados à Light e à CERJ a partir
de 1991, tanto no período em que o atual desgover
nador controlava as efll>resas corno após as doaçõesIpri
vatizações aos franceses, chilenos, portugueses e ao
gangster Benjamin Steinbruch.

Nós, fluminenses e cariocas, queremos tudo
preto no branco. Exigimos do Governador responsa
bilidades e uma devassa nas duas empresas. Se
não o fizer, repito, é porque está envolvido até o
pescoço nessa negociata que só males e prejuízos
tem causado a meu Estado e à sua população.

O consumidor está cansado de pagar a conta
de Governos irresponsáveis e entreguistas, como o
de FHC e o do "roedor' Marcello Alencar. As tarifas
aumentaram muitíssimo mais que a inflação e os
serviços despencaram. Isso é inaceitável. A Light
aumentou a tarifa em 17,68% e a CERJ em 9,9% no
ano passado, mas os colapsos no abastecimento
tornaram-se rotina na Grande Rio, servida- pela
Light, e no interior do Estado, coberto pela CERJ.

Exigimos do Governador que ressarça todos
os prejuízos causados pela Light e pela CERJ aos
fluminenses e cariocas. É isso que eu e a popula
ção do meu Estado queremos: que Marcello Alen
car obrigue o barão Steinbruch e os outros donos
da Light e da CERJ a devolver à população os ele
trodomésticos estragados com as quedas de ener
gia elétrica, os aparelhos de som e tantos outros
bens que dependem da responsabilidade dessas
duas empresas. Como não acredito nas falácias
federais nem na bazófia do falastrão do Rio de Ja
neiro, sugiro à população do meu Estado que ingres
se com ações de indenização na Justiça. Terão todo
o meu respaldo.

Já imaginaram, Sras. e Srs. Deputados, o deses
pero da população do Rio de Janeiro, obrigada a con
viver com temperaturas ultrapassando os 42 graus
sem energia elétrica, sem ar refrigerado ou um simples
ventilador e, pior, sem água para tomar banho? Já
imaginaram a situação nos hospitais, nas creches, nos
asilos e nas escolas? Quem pagará por isso?

Essa situação de calamidade pública do Rio de
Janeiro, com blecautes e apagões diários incompatí
veis com as salgadíssimas tarifas cobradas pelos
estrangeiros, revelam o que eu e a grande maioria
dos brasileiros já prevíamos: as privatizações não
são essa maravilha que o Governo FHC quer passar
aos brasileiros nem garantem melhora nos serviços
anteriormente prestados pelas estatais. As privatiza
ções são ótimas apenas para um grupelho de esper
talhões do Governo e para os que recebem de mão
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beijada empresas rentáveis e de valores incalculá
veis, como a Vale do Rio Doce, a Companhia
Siderúrgica Nacional e a PETROBRÁS, que
esse Governo irresponsável também quer doar ao
capital internacional.

As privatizações são uma maravilha para a
campanha eleitoral de FHC e de seus aliados que
disputarão os Governos Estaduais. Dinheiro para
isso não faltará. Já está reservado. Agora, para saúde,
educação, segurança pública, casas populares, gera
ção de empregos, aumento do salário mínimo, dos
salários do funcionalismo público, dos proventos dos
aposentados e pensionistas e para nossas professo
rinhas, essas heroínas, e tantas outras prioridades,
não há dinheiro, nada foi programado.

Imaginem V. Exas. que a Companhia de Energia
Elétrica do Rio de Janeiro foi doada aos estrangeiros
por menos de 400 milhões de reais, valor inferior ao
que investi, como Secretário de Minas e Energia dos
Governos Brizola, na construção e ampliação de 34
subestações no interior do Estado. Tanta generosi
dade deste Governo para com o capital internacional,
em detrimento do bem-estar dos brasileiros, é
mesmo de arrepiar.

Agora vem o pior. As agências do Governo que
deveriam regulamentar e fiscalizar os setores privati
zados ainda não estão funcionando por falta de es
trutura e ingerências políticas. Parece inacreditável,
mas é a pura verdade: a privatização do setor elétrico
ocorreu antes que o Governo criasse a ANEEL 
Agência Nacional de Energia Elétrica. Realmente,
um negócio maravilhoso, de pai para filho. Ninguém
fiscaliza ninguém, e estamos combinados. A popula
ção que se lasque. Afinal, quem está preocupado
com a população, se o negócio das privatizações vai
de vento em popa para o Governo e seus amigos
estrangeiros?

Por que tanta pressa em entregar essas estatais
a franceses, chilenos e portugueses, se o órgão que
faria a fiscalização dos serviços prestados pelos
estrangeiros ainda não fora criado?

A Light foi privatizada há cerca de dois anos,
mas a ANEEL só começou a funcionar no final do
ano passado. Não tem quadros nem estrutura, como
reconhece o próprio Deputado José Carlos Aleluia,
do pefelê da Bahia, Relator da lei que criou a referi
da agência. Isso é prova cabal de que a empresa
nunca foi fiscalizada. O Governo omitiu-se diante
dessa responsabilidade, e agora são os cariocas e
fluminenses que arcam com todos os prejuízos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
essa denúncia é gravíssima e diante disso ternos o

direito de exigir a cassação dos contratos efetuados
entre os Governos do Presidente Fernando "entre
guista" Cardoso e do desgovernador Marcello
"roedor" Alencar. Dão-nos o direito, como cariocas
e fluminenses, de processar esses dois irresponsáveis
entreguistas porcrime de Iesa-pátriae Iesa-eonsumidores.

Imaginem, nobres companheiros, que até o pe
felista Aleluia, seguindo o exemplo do Ministro Sérgio
Motta, criticou as privatizações da Light e da CERJ e
o comando da primeira pelo francês Michel Gallard,
representante da Electricité de France. Pois o francês
aqui chegou colocando na rua 38% dos funcionários
da Light, levando a empresa a um lucro de 400
milhões de reais no ano passado.

A lei que criou a Aneel foi aprovada e sancio
nada em dezembro de 1996. De lá até agora, o tempo
foi consumido em brigas políticas entre tucanos e
pefelistas pelo controle das nomeações dos
mandachuvas da agência. Ganhou o pefelê, que
manda no Governo - o Ministro Raimundo Brito, das
Minas e Energia, que tem como padrinho ninguém
menos que o todo-poderoso ACM, Presidente do
Congresso Nacional. A briga, porém, não acabou
ainda. Estão previstas agências estaduais da
ANEEL. O Governador do Pará, por exemplo, aguar
dou a criação da agência regional para só então
marcar a privatização da Celpa para abril. Por que o
Rio de Janeiro não fez o mesmo, como seria o corre
to? Não dá para desconfiar que exista algo muito,
mas muito podre por trás disso? Sinto até o mau
cheiro dessa podridão e estou ansioso para ver
quem pagará essa conta.

Como representante dos fluminenses e cario
cas há 24 anos nesta Casa, não estou de braços
cruzados. Venho denunciando há muito tempo os
males do programa de desestatização ao Brasil e
aos brasileiros e pedindo providências aos respon
sáveis. No caso específico da Light e da CERJ, en
trarei hoje com pedido de intervenção federal e estadual
nas duas empresas, além de estar providenciando
audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio
de Janeiro pela Comissão de Minas e Energia da
Câmara Federal. Também solicitamos hoje aos
Tribunais de Contas da União e do Estado que
promovam uma devassa nas duas ex-estatais, a
partir da criação da Secretaria de Minas e Energia,
em 1983, até o momento. Queremos que as audito
rias desvendem sobretudo as transações das CRC 
Contas de Resultados a Compensar.

Informo ainda, Sr. Presidente, nobres colegas,
que ainda hoje formularei ao Tribunal de Contas do
Estado mais um pedido de auditoria,· desta vez na
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Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, a
partir de 1980 até a presente data.

O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na semana passada, os meios de
comunicação social do País reproduziram a interpre
tação do Govemo e da base govemista sobre os fatos
ocorridos nesta Casa, por ocasião da votação da
reforma da Previdência, taxando-os de invasão e de
baderna.

Na verdade, o que houve aqui, Sr. Presidente,
foi uma grande manifestação democrática contra a
quebra do Regimento Interno e pela garantia da
autonomia constitucional do Poder Legislativo
ante à crescente imposição do Poder Executivo e de
uma fraude regimental absurda.

Tratou-se da quebra do pacto democrático re
lativo à convivência entre Maioria e Minoria. A maio
ria governamental pretendeu passar o rolo CO!11Jressor,
buscando legitimar o movimento político que leviana
mente afirma que a Previdência Social está falida e
que, por isso, deve ser entregue às grandes seguradoras
privadas.

O Governo faz um discurso da iminente quebra
da Previdência, quando, na verdade, é ele mesmo o
principal agente de seu desmantelamento. Só no
ano passado, Sr. Presidente, com a aprovação do
FEF, o Governo reteve 2,8 bilhões da Previdência.

Segundo esse mesmo estudo, a previsão para
1998 é que essa retirada pelo FEF seja no valor de
3,2 bilhões de reais. Os dados indicam que a política
do Governo FHC em privatizar a Previdência Social
não está resumida à PECo É um projeto que vem
sendo realizado com a retirada de recursos, os quais
inviabilizam a gestão da seguridade social no Brasil.

Outros dados do estudo da Comissão de Orça
mento demonstram que as despesas da União com
seus inativos eram de 15,2 bilhões em 1995 e subiu
para 19,9 bilhões no ano passado. Por outro lado, as
transferências do Tesouro ao sistema de seguridade
caíram de 11 bilhões, em 1995, para 1,2 bilhão, no
ano passado.

A PEC da reforma da Previdência atenta contra
os direitos adquiridos e cristaliza uma posição gover
namental, uma proposição govemamental que prioriza
a estabilidade financeira, favorecendo os grandes
bancos, em detrimento de políticas sociais. É o
Governo neoliberal, que fez um pacto com o grande
capital internacional para viabilizar a entrada de
multinacionais que vão transformar uma política social
corno a da Previdência em um grande negócio financeiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
podemos calar-nos diante da possibilidade de só o
tempo de trabalho com recolhimento à Previdência
ser contado para a aposentadoria. Não podemos ca
Iar-nos com o fim da aposentadoria por idade em
uma sociedade onde a grande maioria trabalha sem
carteira assinada e começa a luta pela sobrevivência
na infância. Não podemos calar-nos com a violação
de direitos aos trabalhadores do mercado informal,
que crescem em função do crescimento do desemprego.
Não podemos caIar-nos diante de uma farsa promovida
por este Governo, quando quer aprovar essa PEC,
com a aprovação do contrato temporário de trabalho,
que vai aumentar ainda mais a rotatividade de mão-de
obra dos trabalhadores mais pobres, portanto, inviabili
zando a possibilidade de sua aposentadoria no futuro.

Sr. Presidente, agrego ao meu discurso as posi
ções da Funcef contra a proposta de reforma da Previ
dência; a entidade propõe corretamente que seja pro
movida uma ampla auditoria nas contas da Previdên
cia Social, de forma que se possa apurar a sonegação
escandalosa e a apropriação indébita de recursos des
contados dos trabalhadores e não repassados ao
INSS, a evasão de recursos provocada pela grande
quantidade de trabalhadores sem registro em carteira
e a adoção de benefícios e gratificações isentas de
contribuição, os constantes desvios de recursos da Se
guridade Social para outros fins, o calote com o não
ressarcimento dos gastos com custeio e encargos pre
videnciários de responsabilidade da União.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de registrar a
grande mobilização dos trabalhadores que ocorreu
ontem e continua hoje em todo o País, conforme
revelam os meios de comunicação.

Hoje, em Brasília, no Congresso Nacional, que
se diz a Casa do povo, diversos trabalhadores - pelo
menos aqueles que têm acesso ao significado desta
reforma da Previdência -estão impedidos de se
manifestar, livre e democraticamente, e acompanhar
o debate a respeito da matéria. Parlamentares da
base governista tentam escamotear a verdade diante
da população brasileira para aprovar uma emenda
que retira legítimos direitos dos trabalhadores deste
País.

Era o que tinha dizer.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ontem realizou-se no plenário desta Casa, às
10h, sessão solene em homenagem aos setenta
anos do jornal O Povo, editado em Fortaleza, tendo
uma trajetória na vida política do Estado de muito
conteúdo.
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Há setenta anos, Demócrito Rocha, junto com
alguns companheiros, fundou o jornal em um banco
da famosa Praça do Ferreira. Após isso, fez-se uma
pesquisa de opinião pública para que fosse dado o
nome do jornal, sendo escolhido O Povo.

Assim denominado, O Povo vem prestando
serviços inestimáveis, como seu próprio nome diz,
ao povo. É um espaço democrático, aberto a todas
as correntes políticas, a opiniões mais contraditórias,
estando presente em todos os acontecimentos, quer
do Ceará, quer do Brasil, e nos assuntos mais im
portantes do mundo.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento para
que nos Anais da Casa fique registrado que no Nor
deste temos um jornal sério e pujante, dirigido hoje
pelo jovem Demócrito Rocha Dummar. Há cerca de
quatro anos, ele criou o cargo deombudsman, sen
do O Povo o segundo jornal do País a ter essa figura.
Isso mostra a independência, o compromisso com os
valores maiores da sociedade e a responsabilidade
social que deve ter um veículo de comunicação.

O SR. WILSON CIGNACHI (Bloco/PMDB 
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, no texto do Senado, rela
tivo à reforma da Previdência, em apreciação nova
mente nesta Casa, não ficou bem claro o critério de
reajustamento de pensões e aposentadorias dos
segurados do INSS. A lei em vigor garante o reajuste
no mesmo período e no mesmo percentual que o
salário mínimo.

No entanto, a mim não parece estar clara a
manutenção deste direito dos aposentados e pensio
nistas no atual projeto. Manter o reajuste das pensões
e aposentadorias vinculado ao salário mínimo foi
uma das maiores e mais árduas conquistas dos
trabalhadores junto ao Congresso Nacional.

Se não for mantida essa vinculação, segura
mente, em pouco tempo, teremos a defasagem total
desses valores pagos, que atualmente já são bas
tante irrisórios. Como não poderia deixar de ser, a
perspectiva dessa desvinculação já está causando
muita preocupação entre os aposentados, dos quais
tenho recebido inúmeras correspondências alertan
do para o fato e pedindo-me apoio para a manuten
ção das àtuais regras.

Já assinei diversas propostas de emendas ao
texto ora em debate, de autoria de vários colegas
Deputados, mantendo a vinculação, e reafirmo meu
apoio a essa reivindicação por considerá-Ia extrema
mente justa. Vou continuar as articulações no sentido
de que, quando a matéria for discutida em plenário,
seja possível apresentar esta emenda.

Em nome do saneamento da Previdência Social
o Governo deve ter cuidado com os pacientes - no
caso, os segurados. Não é possível aplicar a fórmula
de que para extirpar a doença é necessário matar o
doente. A Previdência deve, sim, ser reformada, mas
para garantir e ampliar os direitos dos trabalhadores,
dos aposentadoS e pensionistas, tanto do setor pú
blico como do setor privado. Não para prejudicá-los.
Essa reforma, urgente e necessária, deve sim, aca
bar com os privilégios dos chamados marajás, que
acumulam altas aposentadorias, mas jamais prejudicar
o trabalhador.

Por diversas vezes fiz o registro, e faço de novo:
lamento profundamente as alterações feitas pelo Se
nado no texto da reforma da Previdência aprovada
nesta Casa. Nós, Deputados, votamos a reforma que o
Governo vinha pedindo, com critérios justos, acabando
com privilégios, mantendo direitos. Infelizmente, a mu
tilação feita pelos Senadores mudou todo esse quadro
e é extremamente injusto. A nossa luta agora é modifi
cá-lo novamente nesta Casa, corrigindo as injustiças,
como a desvinculação de reajustes de aposentados e
pensionistas do salário mínimo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT -RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a social democracia que foi instala
da neste País não cessa de nos causar espanto,
tantas são as arranhaduras causadas ao Estado De
mocrático de Direito, numa busca frenética de aca
bar com os direitos dos trabalhadores e do povo em
geral, para conquistar prestígio junto aos grandes in
vestidores e aos mandatários das grandes nações.

Dificilmente teremos uma experiência como a
de ontem, quando neste plenário o Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados sofreu desrespeito
sem precedentes, com a recusa à questão de ordem
que apresentamos, baseada em diversos artigos que
impediam a continuidade da discussão da PEC
nº 33-H, de 1995, na Ordem do Dia.

Nessa questão de ordem, citamos os arts. 107,
150, 152, 177 e 202, 5°, do Regimento, feridos com
a distribuição de avulsos incompletos, que impossibi
litavam aos Parlamentares o conhecimento da totali
dade das emendas apresentadas.

A Emenda n° 61, de nossa autoria - a mais im
portante apresentada pela bancada de oposição -,
saiu inteiramente mutilada e perdeu completamente
o seu conteúdo, que restabelecia a aposentadoria
por tempo de serviço e retirava a exigência de idade
mínima, a coisa mais nefasta criada pelo Senado
nessa reformÇl da Previdência. Além disso, recondu-



03930 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

zia os preceitos dos arts. 201 e 202 da Constituição apresentado como forma e objetivo de vida" e que
Federal, que são a garantia dos direitos previdenciários. "as pessoas direcionam seus esforços para consumir

Pedimos o adiamento da discussão da PEC cada vez mais".
pelo erro na publicação do avulso, e apresentamos Afinal, que consumo é este de que fala esse
16 exemplos de projetos de lei, medidas provisórias documento, que traz outros temas polêmicos como
e projetos de resolução retirados da pauta da Ordem ética, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade
do Dia para correção, e retorno dentro do que exige cultural etc.? É o do empresário Antonio Ermírio de
o Regimento. Moraes, que a mídia cita como um industrial "agressivo",

O Sr. Presidente, continuando o esquema tra- na acepção de rico e grande consumidor, e que nunca
çado pelo Planalto para votar essa PEC de qualquer teve aulas de anticonsumismo em seu tempo de
maneira, passando por cima de tudo e de todos, ne- escola? Ou é o consumo de um anônimo José da
gou atendimento a nossa questão de ordem, o que Silva, bóia-fria do Vale do Jequitinhonha, em Minas,
nos deixa perplexos, pois essa recusa ultrapassa que quer plantar o que puder na terra seca e esturri-
tudo o que foi feito pelo Deputado José Lourenço na cada? Ou é o da dona-de-casa de São Paulo ou do
Presidência da Comissão Especial. Rio, que compara os preços dos supermercados?

Diante de fato tão lamentável, estamos pen- Certa vez, o escritor Oscar Wilde afirmou que
sando em apresentar um projeto de lei eliminando os homens se desiludem quando seus ideais de cres-
tais artigos do Regimento, para evitar que a Presi- cimento se realizam e também quando eles não se
dência desta Casa, de tanta tradição, tenha de pas- realizam - afirmação que, ironia à parte, tem muito
sar novamente pelo constrangimento de fechar os a ver com esse conceito oficial sobre consumo. As
olhos aos preceitos que deveriam reger os nossos perguntas a serem feitas, embora até possam pare-
trabalhos. cer idiotas ou conservadoras, mas que, de fato, são

É muito triste constatar que já não estamos as que interessam, são muito mais simples: a socie-
mais constituindo um Poder, dentro do conceito des- dade prefere que o País produza mais e consuma
sa palavra. Hoje, o Executivo dita que caminho a mais, ou quer que o País produza menos e consu-
Câmara dos Deputados deve seguir. ma menos?

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Claro que a resposta será positiva, pois todos
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia precisam consumir, uns mais do que os outros, já

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. que a questão é puramente pessoal. Não se pode
Deputados, solicito a V.Exa. a transcrição nos Anais padronizar comportamentos anticonsumistas numa
da Casa do oportuno artigo "O que há de errado em sala de 1º grau. Embora, como diz o documento, o
consumir?", de autoria do Sr. Miguel Jorge, publica- País "seja marcado por desigualdade, injustiças e
do hoje no Jornal do Brasil. exclusão social", a palavra consumir não poderia ser

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR: entendida em seu sentido de consumir por consumir.
Há poucas semanas, em São Paulo, 600 mil

O QUE HÁ DE ERRADO EM CONSUMIR? pessoas reuniram-se no pavilhão da exposição do

No Brasil, sempre que o Governo anuncia me- Anhembi para comprar eletrônicos e eletrodomésti-
didas para melhorar a economia e a sociedade, apa- cos oferecidos pelas lojas Mappin com 40% e 50%
recem as idéias milagrosas envolvendo a produção, de desconto. Foi uma deformação ou uma necessi-
o consumo e os preços - e as autoridades ficam feli- dade que levou essas pessoas até lá?
zes pelo "dever cumprido". A mais recente dessas Não há nada que prove que a "ditadura" do
idéias é a de que o Brasil vive na ditadura do consu- consumo, instalada em países com inflação baixa e
mo e que, assim, quem estiver entre a 5ª e a 8ª crescimento econômico, seja prejudicial à popula-
séries do 1º grau, a partir do próximo ano, precisa ção, mesmo àqueles que adquirem bens descartá-
de aulas de "anticonsumismo". veis. Recente pesquisa InforEstado mostrou que

No documento dos Parâmetros Curriculares 1998 começou com 91 % dos paulistanos aprovando
Nacionais, o Ministério da Educação diz que "a relação o real - nem desemprego, alta dos juros e pacote
produção-consumo, que expressa os dilemas da fiscal conseguiram abalar a confiança dos brasileiros
sociedade, está obscurecida pelo discurso de na sua moeda.
que somos todos livres para trabalhar e consumir". Revelou-se, ainda, que existe, isso sim, uma
O estudo define o consumo no País como "exagerado, grande preocupação com a volta da inflação - 54%
compulsivo e acrítico", acrescentando que "ele é acham que ela está parcialmente controlada -,
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observada> exatamente naqueles que temem perder
sua capacidade de consumir.

Os consumidores com renda familiar de até
cinco salários mínimos (R$800), os mais beneficia
dos pela estabilização, estão mais convencidos que
o Plano Real deu totalmente certo, com aprovação
de 38%. Para quem tem 2º grau completo ou nível
superior, com renda acima de cinco salários mínimos,
a aprovação parcial varia de 70% a 80%.

Será que os filhos destas famílias, que cursa
rão da 5ª a 8ª séries do 1º grau no próximo ano,
deveriam ser doutrinados para consumir menos a
pretexto de que, agindo dessa forma, serão cida
dãos mais críticos e responsáveis? Ou deveríamos
nos convencer de que, ao contrário, no Brasil de
hoje, temos mesmo é um mercado de consumo
emergente e fervilhante, fundado na estabilidade
do real, com levas de consumidores que, antes,
praticamente não podiam comprar nem um
pedaço de carne?

Por isso, não parece necessário que se afo
guem os adolescentes, futuros consumidores, com
montes de noções discutíveis sobre consumo, tra
balho e outros termos. Mais necessário, sim, será
fazer com que o País cresça social e economica
mente. Assim, os pobres serão novos consumidores,
e passarão a ter, também, mais comida, saúde, edu
cação etc.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTE OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Roh

nelt - PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Bar
bosa - PPB; Robério Araujo - PPB; Salomão cruz
- PSDB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Fátima Pelaes 

PSDB; Gervásio Oliveira - Bloco/PDT; Murilo Pi
nheiro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio
Barcellos - PFL.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Asdrubal Bentes - Blo

coIPMDB; Geraldo Pastana - BlocolPT.

Rondônia

Moisés Bennesby - PSDB.

Acre

João Tota - PPB; Regina Uno - BlocoIPMDB.

Maranhão

Neiva Moreira - Bloco/PDT.

Ceará
Aécio de Borba - PPB; Paulo Lustosa - Blo

co/PMDB; Raimundo Gomes de Matos - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB.

Rio Grande do Norte
Ana Catarina - Bloco/PMDB.

Paraíba
Efraim Morais - PFL.

Pernambuco
Ademir Cunha - PFL; Nilson Gibson - PSB;

Silvio Pessoa - Bloco/PMDB.

Alagoas
José costa - Bloco/PMDB.

Sergipe
Messias Gois - PFL.

Bahia

Colbert Martins - PPS; João Carlos Bacelar 
PFL; Luiz Alberto Bloco/PT; Walter Pinheiro - Blo
co/PT.

Minas Gerais

Joana Darc - Bloco/PT; Neif Jabur
Bloco/PMDB; Wagner do Nascimento
PPB.

Espírito Santo

Marcus Vicente - PSDB.

Rio de Janeiro

Carlos Alberto Campista - PFL; José Maurício
- BlocoIPDT; Paulo Nascimento - PPB; Ronaldo
Santos - PSDB.

São Paulo

Dalila Figueiredo - PSDB; Eduardo Coelho 
PSDB; Luiz Máximo - PSDB; Marcos Vinícius de
Campos - PFL; Michel Temer- BlocoIPMDB; Wagner
Salustiano - PPB.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - PTB.

Paraná

Djalma de Almeida César - BlocoIPMDB; Moacir
Micheletto - BlocoIPMDB.

Santa Catarina

Dércio Knop - Bloco/PDT; Vânio dos Santos
BlocolPT.
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Rio Grande do Sul

Nelson Harter - Bloco/PMDB; Paulo Paim 
Bloco/PT.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lista
de presença registra o comparecimento de 55 Senhores
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai
se passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)

-1-

Proposta de Emenda à Constituição
Nº 33-1, de 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primeiro turno,
do substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição nº 33-F, de 1995, que mxfJfica
o sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e da outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela admissibilidade, contra os votos dos Deputados
Sílvio Abreu, Ênio Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana,
Vicente Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo
Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus Schmidt, Sérgio
Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson (Relator: Sr.
Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão Especial
pela aprovação deste e pela admissibilidade e, no
mérito, pela rejeição das emendas de nºs 1 a 21, 24
a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54, a 64, 67, 68, 73, 75 e
76, apresentadas na Comissão Especial (Relator: Sr.
Amaldo Madeira).

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
matéria teve sua discussão adiada na sessão de
ontem, em virtude do levantamento da sessão.

Ainda há oradores inscritos para discutir a ma
téria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson
Otoch para falar favoravelmente à proposta. S. Exa.
dispõe de cinco minutos.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a reforma da Previdência talvez tenha sido
a primeira que chegou a esta Casa. Ela foi ampla
mente discutida nas Comissões e no Plenário da
Casa; foi ao Senado, sendo amplamente debatida
nas Comissões e no Plenário; e voltou para a Câma
ra. No ano passado, ela foi enviada para a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que aceitou
sua admissibilidade, criando-se, então, uma Comissão
Especial para estudar a matéria.

Essa Comissão Especial teve um prazo de
quarenta sessões. A reforma da Previdência foi am
plamente discutida por todos os setores desta Casa,
por todos os partidos políticos, por detentores de
idéias as mais contrárias possíveis. Após longos
debates, ela foi levada ao plenário da Comissão
Especial para que fosse votado seu relatório. Como
todos sabemos, era a Comissão constituída de 31
Srs. Deputados, 8 dos partidos da Oposição e 23 da
base de sustentação do Governo.

Tenho a felicidade e a honra de ter muitos ami
gos nos partidos de Oposição, de confraternizar com
eles diariamente em nossa labuta neste Plenário.
Entretanto, é preciso dizer que, quando a Oposição
viu que suas idéias não eram aquelas que mais ser
viam ao Brasil e não obtinham acolhimento da maio
ria dos Srs. Deputados, procurou procrastinar os tra
balhos da Comissão Especial - usando, é bem ver
dade, de artifícios regimentais, para que eles se fos
sem prolongando nesta Casa.

A reunião da Comissão Especial estava marca
da para quarta-feira da semana passada. Houve vá
rios empecilhos, e ela foi adiada para quinta-feira.
Nesse dia, o Brasil viu pela televisão aquele espetá
culo triste. Nós, que somos detentores de mandato
popular, representantes do povo, para podermos dis
cutir com independência e segurança aquilo que in
teressa ao País, saímos do plenário, onde não era
possível trabalhar, e dirigimo-nos a outro, para que
aqueles que lá estavam não tivessem o constrangi
mento de serem solicitados a se ausentar dali. Lá
chegando, o acesso era exclusivo aos SIS. Deputados,
mas estes tiveram o plenário invadido. Depois, então,
ocorreu o que se viu nesta Casa.

Não quero agora tocar mais nesse assunto da
Previdência, pois ele foi por demais debatido. Nós,
dos partidos de sustentação do Governo nesta
Casa, iremos hoje votar a reforma da Previdência e
aprová-Ia. Nos destaques, porém, vamos tratar de
alguns pontos que constam da proposta inicial do
Governo, mas com os quais não concordamos. O
trabalhador não mais poderá ser obrigado a pagar
nenhuma contribuição depois que se aposentar e
deverá ter assegurado o direito ao seu aumento sa
larial quando os ativos o obtiverem. Vamos defender
ainda outros destaques e emendas, com a respon
sabilidade que cada um de nós tem num ano eleitoral.

Façamos uma reflexão. Essa não é uma refor
ma administrativa, criação de Ministério ou poder
que o Executivo pretenda, mas uma reforma para a
Previdência poder sobreviver. Neste ano eleitoral, só
um Governo com muita responsabilidade perante a
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Nação e o futuro pleitearia isso, assim como apenas
Deputados compromissados com o real interesse do
povo têm a independência de votar pela reforma
para construir o porvir do Brasil.

Ao aqui chegarmos esta semana para traba
lhar, fomos todos interpelados no aeroporto por
membros da CUT, com bandeiras e faixas, dizendo
que iriam cobrar dos Deputados o voto. Estamos pa
gando por ele agora, porque o voto que vamos dar
não é para grupos minoritários ou setores corporati
vos, mas para o Brasil, para toda a sociedade.

Sr. Presidente, para encerrar minhas palavras,
permito-me ler apenas dois parágrafos de um edito
rial publicado hoje no Jornal do Brasil:

O discurso contra o fim dos direitos ad
quiridos dos trabalhadores na reforma da
Previdência é meramente político. Esse dis
curso tenta passar a idéia de que o projeto
quer desmontar o sistema previdenciário e
tirar dos trabalhadores a garantia de apo
sentadoria digna. Nada mais falso e dema
gógico

Em poucos anos, a Previdência Social
será encrenca social grave. Os trabalhado
res poderão ter o direito adquirido à aposen
tadoria cassado pela inviabilidade atuarial ou
pela irresponsabilidade política de quem se
coloca contra a mudança.

Os 5% de segurados que se aposen
tam com salário integral ou que acumulam
aposentadorias, Srs. Deputados, custam
mais à caixa da Previdência Social que os
95% restantes, que são os trabalhadores que
só levam até dez salários mínimos ao pararem
de trabalhar.

É com isso que a reforma quer acabar.
Não por maldade, mas por justiça, para que
se garanta o direito dos 95% restantes a al
guma aposentadoria no futuro.

Conclamo os Srs. Deputados dos partidos de
sustentação e dos partidos de oposição para que
construam, neste plenário, uma discussão sobre o
projeto da Previdência. O que vimos ontem aqui fo
ram apenas falácias e equívocos que poderiam ter
sido cometidos na administração do Regimento
Interno.

Vamos discutir o Brasil de hoje e o Brasil do
futuro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra à Sra. Deputada Joana D'are para
falar o voto contra a matéria.

A SRA. JOANA D'ARe (BJoco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, primeiramente, falo a respeito dos
Deputados que ontem aqui se manifestaram
enfaticamente a respeito dessa reforma, dizendo
que eJa teria de ser feita porque acabaria com privi
légios, e assim se estaria salvando a Previdência.

Muitas coisas deveriam ser esclarecidas. As
pessoas que escutaram esses discursos inflamados
ontem proferidos aqui ficaram pensando: será mesmo
que se vai acabar com os privilégios?

Ontem, houve manifestações em todo o País,
em todas as cidades, inclusive em Brasília. Todos os
trabalhadores e toda a população manifestaram-se
contrários a essa reforma da Previdência. Por que
houve essa manifestação contrária? Porque o privi
légio que o Governo alega que acabará com a reforma
é uma falácia, exatamente em razão das fraudes que
ocorrem na Previdência, pela não-contribuição dos
empregadores.

Para que V. Exas. tenham uma idéia, só o
Tesouro Nacional deve 10 bilhões de reais à
Previdência Social. O saldo da Previdência
Social, em 31 de junho de 1996, era de 3,2 bi
lhões de reais, contra uma despesa de 2,6 bilhões
de reais. E agora vem o Presidente Fernando Henrique
Cardoso dizer que essa reforma tem de ser feita e
passa um rolo compressor na Oposição, desrespei
tando até o Regimento Interno desta Casa.

O orador que me antecedeu disse muito bem:
a Oposição tinha apenas oito votos na Comissão
Especial. Sabíamos que perderíamos, pois eJes ti
nham a maioria dos votos. Portanto, sabiam que
ganhariam. Mas, mesmo assim, desrespeitaram o
Regimento Interno, que traça as regras mínimas
para a boa convivência democrática. Praticou-se
uma fraude contra o Regimento Interno e, por conse
qüência, a questão que poderia ser resolvida pela
Oposição hoje de nada vale, porque não quiseram
ouvi-Ia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Presidente da República, logo após a manifesta
ção dos aposentados aqui no plenário desta Casa,
disse que o Governo não poderia cumprir sua pro
messa de campanha de dobrar o salário mínimo por
que a Previdência não agüentaria - justamente por
causa dos aposentados e pensionistas.

O Governo sempre joga nos aposentados e
pensionistas a culpa por não aumentar o salário mí
nimo; sempre diz que está fazendo a reforma da
Previdência porque ela está cheia de privilégios.
Mas, na realidade, quem está perdendo com essa



03934 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

reforma são os trabalhadores, pois ela transforma o Tenho em mãos um abaixo-assinado dos servi-
tempo de serviço em tempo de contribuição, numa dores do Poder Judiciário, que, junto com seus fami-
fórmula que combina as idades de 60 e 55 anos. Iiares e amigos, dizem que estão preocupados com
Portanto, quem perde é o trabalhador, que não mais o rumo dos procedimentos que a reforma previden-
terá contado o seu tempo de serviço. o.u seja, caso ciária implica. Requerem sejam respeitados os direitos
ele não contribua para a Previdência, jamais terá adquiridos, bem como mantidas conquistas como a isen-
acesso à aposentadoria, aumentando ainda mais o ção da contribuição previdenciária aos inativos, pois
número de excluídos em nosso País. esses já contribuíram ao longo de seus anos de

Com relação aos trabalhadores rurais e aos trabalho, para poderem aposentar-se. Pedem ainda
que trabalham em regime especial - ou seja, em re- a manutenção da isenção do desconto do Imposto de
gime insalubre -, a reforma joga-os para uma lei Renda aos que ultrapassarem 65 anos de idade e a
complementar, a fim de, futuramente, regular as exclusão do fator redutor para os que irão se aposentar,
suas aposentadorias. Desse modo, o Governo só porquanto os funcionários públicos, quando na ativa,
precisará de 257 votos para aprová-Ia. Eles farão de contribuem com até 12010 sobre sua remuneração total.
tudo para aprovar essa reforma e prejudicar ainda Só quero dizer que esse abaixo-assinado foi
mais o trabalhador rural, que hoje já tem enormes enviado pelos trabalhadores do TRT da 3!! Região,
dificuldades para se aposentar. do SITRAEMG, manifestando-se contra essa refor-

Gostaria de fazer um alerta a todos aqueles ma, assim como tantos outros que tenho recebido.
que nos estejam ouvindo, a todos os sindicalistas Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
deste País, a todos os trabalhadores: aproveitem o O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
momento e salve-se quem puder, pois o Governo, palavra para uma questão de ordem.
através do rolo compressor, da prepotência, da falta
de discussão, quer aprovar essa reforma de qual- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
quer jeito. V. Exa. a palavra.

Então, aconselho todos os trabalhadores deste O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem
País a que entrem logo no regime da Previdência; revisão do orador.) - Na verdade, é uma reclama-
peçam a alguém para assinar a carteira de quem vo- ção, Sr. Presidente.Como o Relator da matéria vai
cês conheçam e que ainda não tenha entrado no re- dar o parecer final, se não acompanhou a discussão
gime de trabalho, pois assim os jovens vão ganhar 7 ontem e não a está acompanhando hoje? Quero fa-
anos em suas vidas. Os jovens que ainda não estão zer um apelo a V. Exa. no sentido de que solicite ao
no mercado de trabalho, ao se aposentarem após a Relator que venha ao plenário, se, de fato, quer dar
promulgação da emenda, perderão sete anos em o parecer ciente do que pensa sobre o assunto cada
suas vidas. Se eles entrarem agora no mercado de um dos Deputados.
trabalho, poderão aposentar-se com 53 anos; se en- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - É evi-
trarem depois da promulgação da emenda, só com dente, nobre Deputado, que, ao iniciar a Ordem do
60 anos, quando homens. Dia, a Presidência pressupõe que o Relator se esteja

Então, Sr. Presidente, gostaria de fazer este 1irigindo ao plenário, uma vez que cabe a S. Exa.
alerta derradeiro, para que os trabalhadores se mo- estar presente à discussão, dentro do cumprimento
bilizem e façam uma campanha maciça para trans- do dever para o qual foi designado.
formar em autônomos todos aqueles que estão fora O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Con-
da Previdência Social, porque só assim vão ganhar cedo a palavra ao nobre Deputado Welson Gasparini
esses 7 anos. para falar favorável à matéria.

Devemos lutar por aquilo que já temos, por- O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
que sabemos que o objetivo do Governo é real- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
mente promover essa reforma da Previdência, que Srs. Deputados, desde o primeiro momento em que
vai, decididamente, prejudicar a classe trabalhado- ingressei na política fiz a opção de ser reformista.
ra - e não acabar com os privilégios, como ele Acho que todo político que não concorda com a si-
quer que todos acreditem; e não acabar com as tuação econômica e social vigente em seu país,
fraudes na Previdência. Na realidade, Sr. Presi- principalmente se as injustiças são grandes, tem
dente, querem fazer uma previdência privada, aca- dois caminhos a trilhar: ou passa a ser um reformista
bando decididamente com a aposentadoria dos e luta por reformas constitucionais, sociais e econô-
trabalhadores. micas, para melhor organizar o Estado, ou pega uma
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arma e vai ser um subversivo, para alterar completa
mente a ordem também na busca da justiça social.

Resolvi ser reformista, e é por esse motivo que
hoje assomo à tribuna desta Casa para, com muita
convicção, defender a necessidade das reformas
previdenciária, tributária, administrativa, bancária,
eleitoral e todos os processos de reforma que possam
representar progresso, desenvolvimento e, acima de
tudo, busca de justiça social.

Nessa luta reformista, fico surpreso ao ver políticos
que se apresentam como idealistas - e até acredito
que o sejam - neste momento somarem suas forças
com o que há de pior neste País, com os chamados
conservadores, aqueles que nada querem mudar,
aqueles que só levam vantagens nas leis ora exis
tentes e nas atuais organizações político-administrativas.

A Lei Orgânica da Previdência Social em vi
gência beneficia privilegiados. Dias atrás, num dos
debates sobre o assunto, vimos, por exemplo, que,
num dos estados brasileiros, para cada coronel da
Polícia Militar da ativa, há 25 coronéis aposentados.

Temos de lutar, Sr. Presidente, para não acon~

tecer que o homem que puxa a enxada, o trabalha
dor braçal, aquele que mais sofre no seu trabalho,
acabe aposentando-se com 60 anos, enquanto os
doutores e engravatados, os privilegiados, principal
mente os da administração pública, se aposentam
em média com 38 e 40 anos de idade. Isso é uma in
justiça.

Quem deve estar nas ruas gritando e recla~

mando contra essa injustiça, pedindo a reforma da
Previdência, são aqueles 95% de segurados do
INSS que demoraram 60 anos para conseguir a apo
sentadoria. No entanto, vemos alguns líderes sindi
cais, infelizmente, mal informados ou mal intenciona
dos, agruparem-se contra a reforma da Previdência,
unindo-se aos privilegiados deste País.

É preciso mudar, Sr. Presidente, é preciso re
formar. E essas reformas serão organizadas e ulti
madas porque a grande vontade popular as pede.

Fui um dos primeiros a me inscrever para de
fender a reforma da Previdência. Não tenho medo
de tomar esta posição. Nada devo ao atual Governo.
Não tenho uma só nomeação no Governo Federal e
nunca a pedi. Tudo o que faço nesta Casa é na de
fesa de um princípio que acredito ser o certo. Quan
do voto uma matéria nesta Casa, faço-o por estar
convicto de ser aquilo o melhor para o nosso País e
para a nossa Nação.

É o que faço neste momento, respeitando as
Oposições, mas acreditando que há, infelizmente, de
um lado, uma paixão acirrada, que muitas vezes

fecha os olhos para as verdades que precisam ser
ditas; e de outro, muitas vezes mero interesse eleitoral.
Estamos em um ano eleitoral, e alguns políticos querem
que o Governo vá mal, que não acerte na condução
dos assuntos da administração, porque assim fica
muito mais fácil substituir a Situação pela Oposição.

Defendo o atual Governo e acredito nele, pois
busca, com as armas e os instrumentos que tem, or
ganizar mais eficientemente a Nação brasileira, dimi
nuindo as injustiças. Como prova disso, temos a ma
nutenção do preço da cesta básica por três anos.
Não vi um só líder sindical trabalhista, desses que
hoje desfilam em Brasília, reconhecer os méritos de
um Governo que faz com que a cesta básica do tra
balhador mantenha durante três anos um preço único.
Isso não existiu até hoje na história brasileira. E o
atual Governo tem conseguido tais melhorias.

Ainda há muito a fazer, e por isso conclamo a
Oposição e a Situação a realizarem um debate sério
e franco, livre de paixões e de interesses; Sou contra
aqueles da Situação que só dizem ·sim", mas também
contra os da Oposição que só dizem "não". Aqueles
que querem conduzir-se pelo raciocínio, pela verdade,
pela busca da justiça, que somem suas forças às
nossas, apoiando as reformas sociais e constitucionais de
que este Brasil necessita - e que serão realizadas, custe
o que custar, porque a Nação brasileira precisa e espera
que elas sejam formuladas, concretizadas e transforma
das com urgência em leis pelo Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Hélio Bicudo,
que falará contra a matéria.

O SR. HÉLIO BICUDO (Bloco/PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna para discutir
com os eminentes colegas o chamado substitutivo
Beni Veras, desejo, antes de mais nada, fazer uma
observação na linha de que, nesta Casa, desapare
ceu o diálogo. E foi a inexistência do diálogo - vejam
os nobres Parlamentares que o início da discussão
de uma matéria tão relevante como esta que ora se
apresenta já aparece desqualificada pelo esvazia
mento do plenário, repito, a causa determinante dos
acontecimentos, sem dúvida lamentáveis, por ocasião
da votação do presente substitutivo na Comissão
Especial.

Ainda quando a Oposição seja representada
por número inexpressivo de Deputados, isto não de
veria importar no desconhecimento de sua existên
cia pela maioria que compõe a base parlamentar do
Governo. O respeito da maioria pelos direitos da mi-
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noria é fundamental para o diálogo, no Estado De- um terço dos membros da Câmara, e que não cons-
mocrático de Direito. Quando o desrespeito a esses ta do disposto no mencionado art. 60 da Carta Mag-
direitos se manifesta pelo menosprezo, pela violação na. Esse substitutivo foi aprovado e remetido ao Se-
reiterada da lei, resvala-se para o autoritarismo, e, nado. Ali, venceu um novo substitutivo, que retornou
quando se chega a esse ponto, não se consegue à Câmara.
medir os resultados, que podem alcançar patamares Vejam V. Ex.as: quando a emenda originária foi
por todos indesejados. substituída, é evidente que foi rejeitada. Se se subs-

Os nobres colegas sabem que o diálogo se titui, rejeita-se a anterior. Isso aconteceu duas vezes
transformou em monólogo. Aqui, quando se fala, não na Câmara e uma derradeira vez no Senado. Nas
se ouve; e, quando se ouve, somente se registra três vezes, tratou-se de uma nova emenda - como,
aquilo que interessa à maioria ou à Oposição, não aliás, com relação à do Senado, foi reconhecido pelo
ao povo. próprio eminente Deputado Michel Temer, agora no

Semelhante atitude, é evidente, não serve à exercício da Presidência da Câmara.
democracia, tanto mais quando os fatos são distorci- Se se trata de nova emenda, não se pode
dos pela versão que se lhes dão os meios de comu- esquecer o quanto dispõe o art. 60 da Constitui-
nicação. Estes, no malsinado episódio, não desven- ção Federal, em seu § 5º: a nova emenda somente
daram o que realmente acontecera e por que acon- poderá ser apresentada na próxima sessão legis-
tecera. Os fatos vieram distorcidos por interesses, lativa.
sem dúvida, escusos, mostrando à sociedade brasi- Então, o que se fez aqui e no Senado, depois
leira um Parlamento que não se respeita e não é do primeiro substitutivo, viola, sem dúvida, frontal-
respeitado e uma Oposição que teria perdido o ne- mente o texto constitucional. E não se venha argu-
cessário equilíbrio - e que, portanto, não mereceria mentar, data venia, com o processo legislativo ordi-
respeito. Tudo na linha de desmerecer o Poder Le- nário, na tentativa de convalidar-se o pingue-pongue
gislativo e, subliminarmente, implantar idéias totalitá- ora estabelecido. A Constituição Federal de 1988 é
rias cheirando a uma fujimorização do sistema. uma Constituição rígida, rigidíssima. Ela não pode

Sr. Presidente, vamos entretanto à questão. ser alterada senão segundo um ritual especialíssi-
Para o seu bom entendimento, convém, antes de mo. A interpretação de seu texto deve obedecer a
mais nada, que se faça um rápido histórico do que regras rígidas que não o flexibilizem. Nesse sentido,
era e do que é o substitutivo ora em debate. Debate, a interpretação sistemática não pode ultrapassar
Sr. Presidente!? Será que haverá mesmo debate? esses limites.
Olhamos todos para este plenário quase vazio. O Constituinte derivado não tem a mesma li-

a Executivo encaminhou emenda alterando berdade do Constituinte originário, pois, caso contrá-
substancialmente o sistema de previdência social. rio, estar-se-á destruindo o pacto social que a Cons-
Fê-lo, desde logo, violando claros preceitos constitu- tituição desenhou em 1988.
cionais, circunstância que demandava, liminarmente, Em remate, Srs. Parlamentares: antes de exa-
a sua recusa. minar questões tópicas - se estão preservados es-

Não obstante o alerta em tempo oportuno, a ses ou aqueles direitos; se se deve abandonar a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação Previdência estatal e implantar a previdência privada,
não rejeitou a emenda por flagrante inconstitucionali- é preciso verificar se os princípios que comandam o
dade. Conveio em ·saneá-Ia·, quer dizer, em emen- processo de reforma por emenda foram obedecidos.
dá-Ia, quando emendar emendas constitucionais só E, na hipótese, como julgamos ter demonstra-
pode ocorrer com apoiamento de um terço dos do, não o foram; e, se não o foram, a solução é uma
membros da Câmara; e isto na Comissão Especial. só: rejeita-se a emenda e, se assim se desejar, que
Nessa Comissão, o Relator, Deputado Euler Ribeiro, outra seja apresentada, segundo os requisitos que a
ofereceu substitutivo, que, à última hora, foi trocado

Constituição impõe.pelo substitutivo da lavra do Deputado Michel
Temer. Atuar como ora se atua é permitir a abertura

Já aqui outra violação da Constituição: os pela qual possam retomar o autoritarismo e o arbítrio.
substitutivos do Relator só podem ser formalizados É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
tendo em atenção as emendas apresentadas, pois, O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Con-
caso contrário, estar-se-á conferindo ao Relator um cedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Gouvêa para
poder que a lei não lhe confere, maior do que o de falar favoravelmente sobre a matéria.



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 03937

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Sem revi- reais. Mas em nome do trabalhador, não, Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu- pois esse só tem a ganhar.
tados, no decorrer da semana passada, o Ministro O que o trabalhador brasileiro, que dependerá
Reinhold Stephanes, em reuniões com as bancadas futuramente da Previdência, tem a ganhar com um
dos partidos de sustentação do Governo, mostrou sistema inviabilizado, cuja receita é inferior aos seus
um quadro desolador da Previdência brasileira. Com compromissos com o pagamento de aposentado-
números, com estatísticas, para não deixar dúvidas, rias? O que ganha o trabalhador com isso? Nada. O
S. EXª mostrou um quadro de aposentadorias preco- aposentado nada ganha. Ganhará, sim, com uma re-
ces e outros privilégios que inviabilizam a Previdên- forma que venha a viabilizar a Previdência. Se
cia, que certamente comprometem o futuro, e em al- alguém perder, talvez sejam alguns funcionários
guns casos já o presente, de Governos Municipais e públicos, e, assim mesmo, apenas aqueles que
Estaduais, e representam também uma quebra do estão em situação muito boa, ganhando muito
prinCípio de Justiça. Como se pode dizer a um traba- bem, à beira de se tornarem marajás.
Ihador - que depende de uma aposentadoria min- Muitos discursos foram feitos em nome dos tra-
guada - que tivemos neste País levas de funcioná- balhadores, bem como ameaças de colocar nomes
rios públicos que se aposentaram aos 40 ou 41 de de Parlamentares em outdoors, além dessa leva de
idade, comprovando 35 anos de serviço? Como se militantes nos aeroportos. Estão sendo cometidos
contar uma piada dessas para um trabalhador que dois equívocos, no Brasil. Em primeiro lugar, neste
depende de sua aposentadoria? momento da votação da reforma, o de falar em

Na verdade, a necessidade de uma reforma é nome do trabalhador, quando, na· verdade, estão
evidente, para o bem dos atuais e dos futuros apo- querendo defender os interesses, sim, de setores
sentados. É indispensável que se amplie o tempo de privilegiados do funcionalismo público. Em segundo
atividade dos brasileiros, que se exija a efetiva con- lugar, esse tipo de ação, quer pela violência explícita
tribuição de todos e se eliminem privilégios injustos. com as ameaças que estão aí, quer com a violência

Levantam-se aqui algumas questões. Ouvi ora- moral dessa ameaça de colocar nome de Deputado
dores comentando que as aposentadorias vão ter o em outdoor - em alguns casos nem é mais amea-
seu valor corroído durante o tempo. Com o teto fixa- ça, pois já o estão fazendo, nos estados, é uma ati-
do em 1.200 reais, com o decorrer do tempo, esse tude antidemocrática, é uma atitude fascista de al-
valor vai chegar a um ou dois salários mínimos. Com guns que querem ignorar o fato de estar aqui a ver-
isso, vai-se instituir no Brasil a previdência privada dadeira representação popular: nos 513 Deputados
para praticamente todo mundo. está a voz do povo.

Ora, a própria reforma da Previdência que vamos Sr. Presidente, não vamos admitir que queiram
votar diz explicitamente que será mantido, em caráter ganhar essa batalha da votação da reforma da
permanente, o valor real das aposentadorias. Poderão Previdência na marra, que queiram ganhar no grito,
então perguntar por que não se mantém o atrelamento que queiram ganhar com ameaças, com essa violência
ao salário mínimo. Durante todo o tempo em que as moral de dizer que vão colocar nomes de Parlamentares
aposentadorias estiveram vinculadas ao salário míni- em outdoors. Não tenho medo de que coloquem o meu
mo, vimos o que aconteceu. Estão aí as aposentado- nome porque estou defendendo aquilo que é bom para
rias reduzidas a quase nada. O que interessa, real- o meu País, aquilo que é bom para os trabalhadores e
mente, é o valor da moeda, a viabilidade de a Previ- para os aposentados. Não venham também querer ga-
dência pagar aposentadorias justas aos trabalhadores. nhar no "tapetão· do Regimento. Se alguém quiser ga-
Se for preciso quebrar privilégio de algum marajá, de nhar a batalha da votação dessa reforma, terá de fazê-
alguém que ganhe mais, isso deverá ser feito. lo no voto, porque aqui está a representação popular, e

Até entendo, Sr. Presidente, que alguns cole- vamos ver hoje à tarde, reunida sua representação
gas nossos - se são funcionários públicos e ganham nesta Casa, como vota o povo brasileiro.
muito bem, e estão no teto de 12 mil e 700 reais, ou Tenho certeza de que, pelo bem do País, dos
se têm compromisso com esses funcionários públi- atuais e dos futuros trabalhadores, obteremos a vi·
cos que ganham bem - estejam contra a reforma. tória, com a aprovação da reforma da Previdência.
Entendo isso, porque a reforma realmente quebra os O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A
privilégios daqueles funcionários que ganham muito Mesa, constrangidamente, faz um apelo ao nobre
bem. Estabelece um fator redutor de 30% para Deputado José Pinotti para que deguste sua banana
aqueles que fazem parte do teto de 12 mil e 700 fora do plenário.
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o SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço desculpas. Real
mente entrei aqui comendo banana porque não tive
tempo para tomar o café da manhã. Peço desculpas,
publicamente, e acho que não mereceria nenhuma
advertência pública de V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Apenas
fiz isso para evitar a V. Exª o constrangimento de, mais
tarde, ver essa cena pelas televisões, pois a sessão
está sendo televisada. O constrangimento maior, po
rém, é deste humilde Deputado nordestino por ter de
chamar a atenção - regimentalmente amparado - do
nobre Deputado. Mas, infelizmente, faz parte da mis
são de quem preside os trabalhos desta Casa.

O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, reco
nheço os cuidados de V. Exª na observância do
Regimento, mas ofensas mais graves ao decoro
parlamentar também têm sido feitas nesta Casa - a
exemplo da fraude na Previdência, convalidada pelo
Presidente da Casa - que tampouco têm sido
mencionadas. (Palmas.)

Nesta Casa coloca-se o Corregedor para evitar
badernas que não são bademas, e sim o povo queren
do participar das sessões, mas não o chamam para
corrigir as fraudes que aqui se praticam contra o povo.

De maneira que passarei, provavelmente, a co
mer várias bananas até que a Presidência da Casa
determine ao Corregedor que investigue as verda
deiras fraudes que ocorrem neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência não quer dialogar, mas assegura que, a
cada banana que V. EXª comer em plenário, tomará
as devidas providências.

Não vamos discutir o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
falar contrariamente à matéria, tem a palavra o
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as

e Srs. Deputados, o jornal Gazeta Mercantil de hoje
traz: •Juros altos provocam avalanche de emissões".
Eis a declaração feita por um diretor do BBA: "É um
verdadeiro massacre. Não há nada igual, no mundo,
hoje, em rendimentos.·

Sr. Presidente, está aí a real causa da reforma
da Previdência.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a causa
real da reforma da Previdência é uma tentativa de o
Governo cassar direitos dos trabalhadores e de obter
recursos para financiar a carga incomensurável de juros
que se abate sobre o setor público.

Mas, Sr. Presidente, lamento que o Deputado
Arnaldo Madeira não esteja no plenário para ouvir
este debate, pois S. Exª diz no seu relatório que a
reforma da Previdência vai trazer para o Governo
uma economia de 1.56 bilhão de reais por ano.

Ora, Sr. Presidente, para economizar 1.614
bilhãos de reais, basta que o dinheiro que o Governo
desvia com a Medida Provisória nº 1.600, inciso IV, o
juro de mora e as multas cobradas das contribuições
sociais, fosse mantido na Seguridade Social. Um
bilhão, seiscentos e quatorze milhões de reais estão
sendo desviados da Seguridade Social.

Nós estamos entrando com ação direta de in
constitucionalidade, hoje ainda, no Supremo Tribunal
Federal, para que esses recursos sejam revertidos
para a Seguridade Social. O montante da economia
será maior do que o valor a ser trazido, segundo o
nobre Deputado Arnaldo Madeira, para os cofres da
Previdência com a reforma.

Sr. Presidente, se levarmos em conta todos os
desvios de recursos, a remuneração das disponibili
dades da conta única do Tesouro, os recursos das
contribuições vão para pagar a dívida. Mais ainda:
essa reforma está sendo discutida de forma engano
sa com a sociedade. Os números não batem. Os
números divulgados pelo SIAF, pelo Tesouro Nacional,
não são os mesmos divulgados pela Previdência.

A Previdência diz que recebeu da Fonte 153
Cofins 2 bilhões e 300 milhões de reais. O Tesouro
diz que ela recebeu 7 bilhões de reais. Quem está
com a verdade?

O Governo trata os Deputados como imbecis.
Imaginem como trata o povo! Os números apresen
tados nas discussões não são reais, são manipulados,
são fictícios.

Sr. Presidente, durante estes dias, detive-me
para fazer contas aritméticas. A Previdência tem su
perávit. O Governo retira do FEF 8 bilhões, 823
milhões, e só devolve 5 bilhões, 490 milhões; retira
da Previdência, através do Fundo de Estabilização
Fiscal, 3 bilhões, 319 milhões. Esses são os números.

Mas quero ainda discutir outro assunto. No
relatório do Deputado Arnaldo Madeira situa-se cla
ramente a questão chave, pouco debatida nesta dis
cussão sobre a Previdência: colocaram três palavras
tanto para o regime geral como para o regime do
servidor público. O pagamento das aposentadorias
vai estar condicionado ao equilíbrio financeiro e
atuarial. Ora, Sr. Presidente, no relatório do Deputa
do Arnaldo Madeira, à pág. 422, define-se que esse
equilíbrio atuarial para os aposentados no regime
geral estará condicionado à contribuição sobre a folha
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vai representar um golpe nas Somos um coletivo que representa 160 milhões
de brasileiros e não podemos aceitar, sem repudiar
totalmente, a verdadeira campanha deflagrada con
tra esta instituição, campanha que encontra na refor
ma da Previdência palco bastante ativo e com isso
obtém continuidade lá fora.

Esta Casa teve sabedoria quando, em 1988,
nas suas circunstâncias, firmou a nova Constituição,
a mesma Constituição que ora vemos ser defendida,
ora atacada. Como disse o Deputado Sérgio Miran
da, que me precedeu na tribuna, há Deputados que
votam contra, há Deputados que não respeitam a
nossa Carta Magna.

A Constituição foi sábia quando, no ato das
Disposições Transitórias, reconhecendo que 1988
marcava mais um ano de rapidíssima e violenta tran
sição em todo mundo, dispôs que cinco anos depois
deveria acontecer a sua revisão. As circunstâncias,
entretanto, impediram que essa revisão fosse feita.
E nós, eleitos em 1994j em maioria neste Congresso
Nacional, assumimos a responsabilidade que, com
sabedoria, os Constituintes de 1988 haviam passado
a nós, os subseqüentes.

Fizemos isso depois. É necessário sempre rea
firmar que assumimos a responsabilidade de fazer a
ponte, a transição, entre um modelo que funcionou
durante algum tempo - paternalista por muitas faces
- e um modelo novo, que se tem de construir. E que
bom seria se esse novo modelo tivesse o apoio de
todas as correntes de opinião, opiniões fortes que
aqui ouvimos, como se uns respeitassem, e outros
não, a Lei Magna de 1988.

Na primeira fase do Plano Real, houve um pe
ríodo de transição que conhecemos como de adap
tação de um contrato a outro, que foi o da vigência
da URV. O sucesso mostrado por um modelo sem
imposições, democraticamente discutido, negociado
e informado é o mesmo que queremos propor na
reforma da Previdência Social.

A ponte que temos a responsabilidade de
construir entre um modelo que deu os seus resulta
dos, mas faliu, e o novo que temos de construir é
exatamente o período de transição que a reforma da
Previdência propõe - proposição que deveremos
votar e fazer vitoriosa nesta tarde.

Em nada se mexe com relação àqueles que
estão aposentados. Aqueles que já podem aposen
tar-se têm os seus direitos preservados. Aqueles
que estão no processo há menos tempo do que o
necessário para se aposentar deverão dar uma quota,
que é chamada de pedágio, para passar de um está
gio para outro. A transição da URV é a transição pro-

de salários. Isso
aposentadorias!

É mentira dizer que os aposentados não vão
sofrer com essas reformas. Se a renda do trabalho
tem peso cada vez menor na renda nacional, no mo
mento em que o trabalho formal representa apenas
43% da população economicamente ativa, com o
crescimento do desemprego, como financiar a Previ
dência apenas com os recursos das contribuições
sobre a folha de pagamentos?

Não, Sr. Presidente. A questão básica - e foi
sábio o Constituinte -, é que foram colocadas para
financiar a Previdência, além da contribuição sobre a
folha, outras contribuições sociais.

Fala-se de privilégios. O aspecto mais cruel
dessa reforma é que ela vai sacrificar ainda mais os
que recebem os baixos salários. Os que ganham al
tos salários vão ter a oportunidade de conseguir em
prego até os 60 anos. O trabalhador de três salários
mínimos, com mais de 50 anos;nao conseguirá em
prego em nenhuma empresa.

E vem aí a reforma li!
É por isso que digo, caros Deputados, que não

estamos discutindo posições partidárias de PMDB,
PFL, PCdoB, PT. Aqui, existem dois partidos ape
nas: o partido financeiro contra o partido dos brasilei
ros. O partido dos banqueiros e das seguradoras,
que estão retirando dinheiro das contribuições para
honrar os compromissos da dívida pública, e o parti
do dos aposentados, dos brasileiros, daqueles que
produzem. Estes tiveram a compreensão - ao verem
que a Constituição define que as contribuições sociais
vão financiar a Previdência - de que a Previdência
Social é o maior distribuidor de renda deste País, e é
de onde o Sudeste transfere dinheiro para o Nordeste.
Entretanto, Deputados do Nordeste vão votar contra a
Constituição, com a reforma da Previdência!

O partido dos banqueiros contra o partido dos
brasileiros; essa é a questão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra a srª Deputada Veda Crusius, para
falar a favor da proposição.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, ultimamente mostrada como uma Casa
sem altivez, sem responsabilidade, sem juízo e adje
tivada de maneira que não queremos repetir, já que
os adjetivos aqui não seguram, a Câmara dos Depu
tados, ao longo dos anos, tem amadurecido, tem-se
desenvolvido e mostrado a sabedoria de produzir
decisões no coletivo.
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Social no projeto que privilégios, de fato, é uma piada, uma brincadeira,
uma desinformação. Os setores democráticos e pro
gressistas desta Casa, todos sabemos, sempre fo
ram contra os altos proventos previdenciários. Tanto
é assim que aprovamos o estabelecimento de um
teto. Mas esse é o nariz de cera com que, sob o ar
gumento de combate aos privilégios, atacam direitos
dos aposentados e pensionistas, que ganham míseros
proventos.

Na verdade, o objetivo fundamental da reforma
da Previdência é abrir caminho para a privatização
do setor, que envolve recursos no montante de 200
bilhões de reais. Existem empresas nacionais e
estrangeiras de olho nesse polpudo setor. Estão aí
a American Globe, a New York Insurance Ufe, a
Assurance Genérale France, a Metropotin Ufe e
uma série de outras empresas multinacionais.

Portanto, dizer que a reforma da Previdência
visa combater privilégios não corresponde à realida
de. Na verdade, essa reforma atinge essencialmente
os trabalhadores, aqueles que não têm os seus direitos
assegurados particularmente por urna série de medidas.

E a contribuição dos inativos, Sr. Presidente, é
a expressão mais evidente da natureza desumana
dessa reforma.

Evidentemente, essa medida é tão absurda
que o Governo recuou e tenta recompor sua base
em função da retirada desse dispositivo. E isso reve
la a natureza, os propósitos fundamentais da reforma
da Previdência. Essa perspectiva expressa-se na
alteração do critério da aposentadoria, ao se adotar
o tempo de contribuição, e não o tempo de serviço.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, essa
reforma vai atingir milhões de trabalhadores que
estão no mercado informal, assim como milhões de
trabalhadores rurais que não têm carteira assinada,
que contribuíram para a geração de riqueza neste
País e chegam ao final da vida sem condições de se
aposentar, à medida que há uma superposição entre
o tempo de contribuição e a idade, o que pratica
mente impossibilita a aposentadoria de um grande
número de trabalhadores.

Com o redutor de 30%, a questão da aposenta
doria proporcional e uma série de outras questões
que envolvem a reforma da Previdência, Sr. Presi
dente, Sr.as e Srs. Deputados, o que o Governo pre
tende exatamente é privatizar o referido setor e utilizar
esses recursos para manter seu compromisso com
os banqueiros internacionais. A reforma da Previ
dência faz parte do projeto neoliberal do Governo,
que inclui privatizações não só na área econômica,
mas também nas áreas da saúde, da educação e da

posta para a Previdência
queremos ver aprovado.

Quero aqui dizer do meu total repúdio àqueles
que, por falta de argumento, têm feito manifestações
de força e de agressão contra a maioria da popula
ção brasileira, que nós, maioria no Congresso Nacio
nal, representamos. Tenho certeza de que será com
preendido e bem informado que o modelo que aqui
propomos será aquele que fará a transição entre
aqueles que nada têm para aqueles que queremos
que tenham mais.

É o que tenho a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Para

falar contrariamente à matéria, tem a palavra o
nobre Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, o debate sobre a reforma da Previ
dência é extremamente importante. Infelizmente, o
plenário encontra-se esvaziado. Evidentemente,
essa é a tática adotada pela maioria governista, que
já tem seus pontos de vista definidos e não quer dis
cutir a matéria. Mesmo assim, é o nosso dever vir
aqui apresentar nossa posição, não só para os Par
lamentares desta Casa, mas, particularmente, para a
sociedade brasileira.

O Governo tem argumentado que a reforma da
Previdência é necessária porque o modelo atual é
deficitário e garante privilégios. Digo, em meu nome
pessoal e em nome do meu partido, que isso é abso
lutamente falso. Essa reforma volta-se essencial
mente contra os aposentados, os pensionistas e os
trabalhadores de forma geral.

Dizer que a Previdência é deficitária é dar uma
informação que não corresponde aos fatos. Se não,
vejamos: somente os 100 maiores devedores da
Previdência, Srs. Deputados, devem 12 bilhões de
reais. O total da dívida da Previdência alcança 49
bilhões de reais. Mas não é só isso. Há os desvios
de recursos da Seguridade Social. Só em 1996, o
Governo Federal desviou 13 bilhões de reais; em
1997, foram 9,8 bilhões que saíram da Cofins e da
Contribuição sobre o Lucro Líquido e que não foram
destinados para a Seguridade Social. Por meio do
Fundo de Estabilização Fiscal, o Governo também
desviou mais de 3,3 bilhões de reais.

Sr. Presidente, querer dizer que a reforma pre
videnciária tem de ser feita para combater o déficit é
exatamente tentar iludir a opinião pública; é não
expor a questão de forma clara e cristalina.

Por outro lado, Sr. Presidente, dizer que a re
forma da Previdência tem de ser feita para combater



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 03941

Previdência. Vejamos o que está acontecendo de- ses do mundo, quase sempre devido ao uso de um
pois da privatização da Light: hoje os jornais refe- modelo, cuja capacidade de atendimento dos segu-
rem-se aos altos lucros da empresa, mas o povo do rados diminui à medida que decresce o ritmo de
Rio de Janeiro está sem energia elétrica. nascimentos entre a população.

Por outro lado, ouvi hoje o Presidente da Asso- Além do mais, outros fatores contribuem para a
ciação Médica dizer que querem introduzir no Brasil diminuição da capacidade de atendimento do sistema
um mecanismo que faz com que a assistência médi- de seguridade social. Dentre eles, podemos destacar:
ca fique condicionada não ao parecer do médico, 1) Níveis elevados e crescentes de encargos
mas aos limites estabelecidos pelos empresários. incidentes sobre a massa salarial, que se refletem
Isso cria um grave problema: introduz na Medicina o negativamente sobre a oferta e a estrutura de
critério essencial do mercado, em detrimento da empregos.
solução dos problemas referentes à saúde. 2) Regras que levam à inatividade precoce,

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao se que, somada ao aumento na expectativa de vida
adotar o critério do mercado em setores como saúde, segundo grupos de idade, implica a ampliação do
educação, previdência e outros, que envolvem a tempo médio de manutenção de benefícios.
soberania nacional, abre-se mão de fatores fun- 3) Disfunção na alocação dos recursos públi-
damentais para a melhora das condições de vida do cos, em função da destinação de receitas tributárias
nosso povo. Tanto é assim que o tal projeto neoliberal para financiamento de aposentadorias e pensões,
está sendo acuado e derrotado em vários países do em detrimento de investimentos nas áreas de saúde,
mundo, como a Ingla,terra, a França, o México e a educação e infra-estrutura básica.
Argentina, o que também queremos fazer no Brasil. 4) Desestímulo à formação de poupança a lon-
Por isso é que os trabalhadores no Rio de Janeiro, go prazo, justamente em países onde a taxa interna
em São Paulo e em Brasília manifestam-se contra a de poupança é baixa.
reforma da Previdência. 5) Distorção na redistribuição de recursos para

Portanto, a reforma da Previdência é uma grupos de baixa renda, em razão da existência de
questão extremamente importante. Evidentemente, múltiplos regimes que privilegiam grupos de renda
os setores privatistas é o Governo Federal pressio- mais alta.
nam o Congresso, mas os Srs. Deputados devem 6) Sobrecarga para as futuras gerações.
lembrar-se de que este é um ano de eleições. Os 7) Automação dos serviços em quase todos os
eleitores, aposentados e pensionistas, filhos e setores da atividade econômica, com queda real de
parentes daqueles que serão prejudicados, jul-
garão os Deputados pelo seu voto. emprego.

Quero dizer que os integrantes do meu partido, A referida crise também atingiu o Brasil, como
o Partido Comunista do Brasil, assim como os Parla- era de se esperar. Poderíamos elencar diversas ra-
mentares da Oposição, vamos lutar até o último mo- zões para que isso tenha ocorrido, como, por exem-
mento para que essa reforma, que atende aos inte- pio, a atribuição de pagamento de benefícios a 6 mi-
resses de grupos privados em detrimento dos inte- Ihões de pessoas que socialmente mereciam o apoio
resses dos aposentados, pensionistas e trabalhado- do Estado, por seu trabalho no campo, mas que não
res, não seja aprovada por esta Casa. Se for, será poderiam ser incluídas como segurados, sem terem
com o nosso protesto, com a nossa oposição, com o contribuído para tanto.
nosso combate. As meritórias e justas aposentadorias dessas

pessoas deveriam todo ano ter dotações orçamentá-
O Sr. HeraclitO Fortes, 151 VICe-Presidente, rias próprias, sem onerar o orçamento contributivo

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada da Previdência Social.
pelo Sr. Wilson Campos, § 2º do art. 18 do Poderíamos demonstrar o mau gerenciamento,
Regimento Interno. em épocas passadas, dos recursos previdenciários:

O SR. PRESIDENTE (Wilson campos) - Concedo a sonegação, os desvios, o descaminho etc. Tudo
a palavra ao Deputado Benedito Guimarães para isso, no entanto, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa-
falar favoravelmente sobre a matéria. dos, é passado. O que conta no presente é o fato de

O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB - PA. que caminhamos para um déficit na Previdência Social,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, em 1998, de 5 bilhões de reais, com perspectivas de
Sr.as e Srs. Deputados, os sistemas de seguridade termos um exponencial de crescimento desse déficit
social estão em crise em praticamente todos os pai- nos próximos anos.
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É, portanto, condição sine qua non promover aprová-Ia, com os votos dos governistas. Quanto ao
mudanças substantivas na Previdência Social. Daí a meu voto, evidentemente, insisto: continuo votando
razão dessa emenda à Constituição, que, por sinal, contra a proposta, pelos fundamentos aduzidos no
respeita os direitos adquiridos e constitui-se na forma voto em separado, fls. 100 a 127 do avulso, proferido
mais branda possível de tentar-se, de certo modo, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
reverter esse movimento decadente do sistema pre- Peço que meus ilustres Deputados e compa-
videnciário social no País. nheiros escutem bem, porque vamos conversar alto,

O Partido Progressista Brasileiro, muito embora e não no ouvido. O Brasil está caminhando rápido e
ciente da necessidade de mudanças mais profundas, célere para uma situação de vulnerabilidade econô-
também entende que é preciso assegurar uma mica, assunto de destaque, Sr. Presidente, na im-
transição com o menor nível de prejuízos possível prensa dos Estados Unidos e da Inglaterra. O Brasil
para os segurados da Previdência Social. paga para proteger a sua moeda. Os pobres ficam

Assim, o PPB lutou por princípios que assegu- mais pobres e nós é que estamos pagando esse
rassem, principalmente, os direitos já adquiridos. verdadeiro custo.
Neste particular, destacamos, dentre outras, as se- A inflação efetivamente está controlada. Mas
guintes conquistas havidas por entendimentos entre sabem por que está controlada? Porque o real está
os partidos da base de apoio ao Govemo e que tiveram supervalorizado. São mais de 18%1 O Brasil luta de-
no Partido Progressista Brasileiro iniciativa e apoio sesperadamente para não ser a próxima peça do
decisivo: "efeito dominó" da crise dos mercados asiáticos.

12 - A não cobrança da -eontribuição previden- Vamos conversar em voz alta. Vejam bem: o
ciária de inativos e pensionistas. déficit interno, a dívida do Brasil é de 380 bilhões de

22 - A isenção de contribuição previdenciária reais; a dívida externa do Brasil: mais de 200 bilhões
para os servidores que atingirem 35 anos de contri- de reais. Que Govemo desgraçado, esse de Femando
buição e permanecerem em atividade. Cardoso! Puxa vida, minha Nossa Senhora! Desem-

3º - A paridade entre servidores ativos e inativos. prego: é o maior dos últimos vinte anos. E a prosti-
4º - As regras de transição, muito importantes tuição infantil? É lamentável! E a corrupção? O Banco

neste caso. Nacional do Norte, o Banco Econômico...? O Banco
Diante de tudo, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Nacional é lá de Minas, da nora do Presidente

Deputados, concluímos que o substitutivo apresentado Fernando Cardoso. O Banco Bamerindus, do
pela Comissão deve ser aprovado por este Plenário Senador do PTB. E a violência? E depois, acusa o
para o bem dos brasileiros e do Brasil. Presidente, a violência no Rio é o jogo do bicho.

Era o que tinha a dizer. O Brasil vai ter de pagar agora, no mês de março,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- 45 bihões, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados. É a pri-

cedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson, meira parcela da dívida extema que começa a vencer.
para falar contrariamente à matéria. Então, govemistas, vamos todos votar favoravel-

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- mente, vamos dizer "sim" tanto à reforma da Previ-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, dência como à administrativa. Assim, o Presidente não
data venia, parece-me que houve um equívoco. Consta vai ter mais palanque, não vai ter condições de fazer
que encaminharei contrariamente, mas encaminharei mais discurso, porque o discurso dele é dar pancada
favoravelmente à PEC n2 33, ou seja, para que os na Câmara e no Senado. No Senado é pouco. Mas
governistas votem a favor. aqui, na Câmara, é continuadamente. Quer dizer,

Eu, Sr. Presidente, como tenho um voto em aprovadas as reformas da Previdência e administrativa
separado nos avulsos, fls. 100 a 127, evidentemente não vamos ver mais, de maneira alguma, o Presidente
tenho que votar contra a proposta. utilizar o palanque para fazer seus discursos.

Esses argumentos, Sr. Presidente, não são Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, esta é a
somente meus; são oriundos de conversações com minha tese: vamos votar, senhores governistas! Eu
eméritos e ilustres Parlamentares desta Casa - e não! Meu voto é contra essa proposta.
cito o Deputado Jarbas Lima, que pensaclessemesmo Verifico o seguinte: quando a PEC nº 33 che-
modo; vejo que a Deputada Joana Darc está pasma, gou a esta Casa não tinha o número 33, era 3, e foi
estupefata. transformada em cinco; foram arquivadas quatro e fi-

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a PEC cou uma. O Deputado Michel Temer substituiu o
n2 33196, data venia, deve ser aprovada. Vamos Relator Euler Ribeiro e votou, por exemplo, favorável
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para que não fosse descontada a contribuição dos
aposentados nem dos pensionistas. Votou pela
inconstitucionalidade. Foi pela sétima vez e aqui
no plenário, quatro vezes. Quando chegou à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, as Lideranças
do Govemo foram para lá e mandaram aprová-Ia.
Agora, querem retirá-Ia no plenário. Por que não reti
raram na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação? Seguiram as pegadas do Presidente da
Casa, constitucionalista, jurista, Deputado Michel
Temer. Fabuloso! Fantástico! A PEC nº 33 tem
apenas dezessete artigos. Agora, Sr. Presidente, é
extraordinária, é de pasmar a redação que foi dada a
esses dezessete artigos da PEC nº 33.

Sr. Presidente, no art. 89, que se refere ao pro
blema da aposentadoria proporcional - ainda ontem
conversei com o Deputado Jarbas Lima sobre isso 
verifica-se, primeiro, a exigência da idade é de 53
anos para homens e 48 anos para as mulheres. De
putado Arnaldo Madeira, preste atenção para."ver o
erro que V. EXª cometeu ao homologar o art. 8º.
Segundo, a de cinco anos de serviço público.
Terceiro, a de 35 anos de contribuição para os
homens e 30 anos para as mulheres. E quarto, um
período adicional de 20%.

Vamos fazer os cálculos na prática. Um exemplo:
o indivíduo começou a trabalhar aos 23 anos de idade,
tem 30 anos de contribuição e a idade atual é de 53
anos; pode aposentar-se. Todavia, se começou aos 14
anos, contribuiu por 30 anos e tem 54 anos de idade,
não pode aposentar-se. E o Deputado Arnaldo Ma
deira não leu nada; fizeram um parecer lindo...

Não! Não pode ser, Sr. Presidente! Temos que
votar. Eu, com o entendimento que esposei na
Comissão de Constituição e Justiça. Examinei artigo por
artigo da PEC nº 33. É inconstitucional, é injurídica.

O jornal O Globo de hoje mostra um pobre
velhinho, com 65 anos de idade, carregando a cruz
do INSS. E o Presidente Femando Henrique Cardoso
está perguntando: "Velhinho, trouxe os pregos?"
Sabe o que significa isso, Sr. Presidente? A mesma
coisa ocorreu com Jesus Cristo. Fernando Henrique
Cardoso está querendo crucificar Jesus Cristo.

Sr. Presidente, peço a V. EXª que o meu enca
minhamento seja registrado nos Anais da Casa.

Vejam bem, o Deputado Arnaldo Madeira, um
craque, nada fez no relatório. Quem fez foi o Palácio
do Planalto.

Outro erro que cometeu: o art. 14 diz que os
proventos do aposentado seriam de 10 salários míni
mos, ou seja, 1.200 reais. Mas agora o Deputado Ar
naldo Madeira retirou a expressão "10 salários míni-

mos" e a substituiu por "1.200 reais". Vamos admitir
que no mês de maio aumente o salário mínimo em
oito reais. Então, evidentemente, irá haver conflito.
Vai dar "zebu". É esse o parecer de S. Exª, não dá
em nada.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, é me
lhor o Presidente não desviar os recursos da Previ
dência Social em benefício dos banqueiros. Que
S. Exª tenha compaixão dos aposentados e pen
sionistas. Veja V. EXª novamente o rumo da Previ
dência Social e os outros rumos. Somando-se tudo,
dá para resolver os problemas da Previdência Social.

(TEXTO ESCOIMADO DE EXPRESSÕES
ANTI-REGIMENTAIS, NOS TERMOS DO ART. 17,
V, B, DO REGIMENTO INTERNO.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, que falará a favor da proposta.

O SR. ANTONIO CARLOS .PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) Sr. Presiden
te, Sr.as e Srs. Deputados, antes de entrar no assun
to reforma da Previdência Social, quero relembrar al
guns fatos fundamentais para todos nós que temos
mandatos, que pertencemos a um partido político,
que integramos o Parlamento brasileiro.

Não conheço as cartas programáticas de todos
os partidos, mas conheço bem a do meu, o PSDB.
Tenho certeza de que os outros partidos, ainda que
ressalvados os diferentes enfoques ideológicos, têm
em suas cartas programáticas a busca da elimina
ção da injustiça social, a luta permanente pelo de
senvolvimento do País e pregam, sem dúvida algu
ma, a melhora da qualidade de vida do povo brasileiro.
Tenho convicção disso, repito, mesmo sem ter conhe
cimento dos estatutos dos outros partidos.

Lembro ainda, Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, que todos os que aqui estamos, ao tomar posse
nesta Casa, prestamos um juramento no qual assu
mimos, dentre outros, o compromisso de promover o
bem-estar geral do povo brasileiro.

Feitas essas duas premissas, Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, quero manifestar minha perple
xidade e meu inconformismo com algumas correntes
e alguns partidos. Infelizmente, ao que parece, todos
aqueles ligados à Oposição esquecem-se dos com
promissos partidários e do juramento prestado neste
plenário, certamente pensando apenas na possível
vantagem a ser colhida nas próximas eleições - o
horizonte mais distante que têm para pensar são as
próximas eleições. Enganam-se redondamente. Não
é essa a razão de ser, não devem ser esses os motivos
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a moverem os partidos políticos e, particularmente, acabo de ouvir, hesito em assomar à tribuna, com
os Congressistas. medo de chorar diante daquilo que presenciamos.

Temos um compromisso com a sociedade. É Porque a primeira pergunta que eu me faço é se
flagrante, é perfeitamente conhecida de todos os para grande parte desse Plenário estamos votando
Parlamentares a enorme desigualdade, a enorme in- hoje a reforma da Previdência. E quero dizer por que
justiça contemplada em nossa legislação previden- faço essa pergunta. Porque quero afirmar que para a
ciária. Sabemos - e ninguém contesta - no regime grande maioria deste Plenário, na base do Governo,
da Previdência geral, em média, na sua enorme não é a reforma da Previdência que está se votando,
maioria, os trabalhadores aposentam-se por idade e não é nenhum desses enunciados cívicos aqui cita-
não por tempo de serviço, e na média com 1.7 salários dos, falaciosamente, que está em jogo. O que está
mínimos, ou seja, menos de 200 reais por mês. em jogo é outra coisa: ou o Parlamentar vota ou per-

Sabemos das enormes diferenças em relação de a sua liberação de verba! Ou vota ou perde a sua
aos outros, os aposentados do serviço público. Refiro- nomeação!
me não ao servidor público mais humilde, mas a de- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
terminados servidores cuja média das aposentado- Presidente, peço o aparte para protestar. Isso é uma
rias é absurda: no Executivo, de 13.3 salários mínimos; infâmia, é uma calúnia, é afirmação gratuita, um des-
no Legislativo, de 30.4 salários mínimos; e no Judi- respeito. Meu discurso foi respeitoso, insere-se no
ciário, de 22.7 salários mínimos. Sabem as senhoras debate de idéias. O Parlamentar está fazendo acu-
e os senhores que o Tesouro não tem recursos para sações levianas e baixas que desprestigiam inclusive
bancar essas aposentadorias privilegiadasi-'Isso sem a história desse Deputado Milton Temer,.que é honrado...
falar nos excessos, aposentadorias que chegam a (Tumulto noplenário.)
30, 40, 50, até 70 mil reais por mês, conforme sobe- O SR. MILTON TEMER _ Sr. Presidente, que-
jamente comprovado. ro que desconte do meu tempo essa interrupção.

O que lamento profundamente é que, diante da
oportunidade de promovermos uma mudança, de partir O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Peço
em busca de justiça, encontramos aqui uma barreira, aos Srs. Deputados que obedeçam ao Regimento.
uma muralha, Sr. PreSidente, erigida pela Oposição, que Há o problema do aparte, mas que não seja aparte
não quer debater o assunto, como se esse assunto não paralelo.
dissesse respeito à imensa maioria do povo brasileiro, Continua assegurada a palavra ao Deputado
fosse secundário ou só importasse pela perspectiva de Milton Temer.
voto na uma, que alguns almejam, erroneamente, pen- O SR. MILTON TEMER - O que estamos vo-
sando na manutenção desses privilégios. tando aqui, aliás tornado público, é aquilo que o

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, tenho um Ministro Sérgio Motta chama de negociação política
profundo orgulho de ser social-democrata, de defen- legítima nos encontros que faz autoritariamente com
der no Congresso Nacional e em praça pública - os Parlamentares, inclusive Lideranças da base
quando necessário - o Governo do Presidente governista, dizendo como a matéria tem de ser vo-
Fernando Henrique Cardoso, que pouco se importa tada, senão não se libera verba, senão não se no-
que este ano seja eleitoral, que alguns não entendam meia, senão se desnomeia - isso é o que dizem cla-
a magnitude das mudanças que estão sendo promo- ramente, isto é, que ou o Governo atende às deman-
vidas neste País e tentam impedir de todas as das ou não há mais como conseguir os votos, por-
formas que o País mude. que não podem prometer a lua. Isso não foi desmen-

Sr. Presidente, exatamente para mudar este tido. Isso foi dito por um Líder da base governista.
País, na busca de justiça social, querendo ver o País Vamos admitir que uma parte vote realmente
de cara nova, um País de povo feliz, um País sem pensando na reforma da Previdência. Vamos admitir
privilegiados e excluídos, é que com muita consciência isso. Esses falaciosos tucanos que admitam isso.
votamos "sim" à reforma da Previdência Social. Eles podem invocar tudo, menos a defesa do direito

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- do povo brasileiro, porque pela primeira vez na histó-
cedo a palavra ao Deputado Milton Temer falar ria do desenvolvimento humano o interesse do assa-
contra a matéria. lariado, do despossuído, daquele que não tem patri-

O SR. MILTON TEMER (BlocolPT - RJ. Sem mônio estará coincidindo com os interesses dos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. grandes banqueiros internacionais, porque é esta a
Deputados, realmente depois desse discurso que proposta desse Governo.
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Temos de sinalizar para os grandes banqueiros Esse ex-Diretor do Banco Central, que saiu do
internacionais que estamos empenhados em uma Banco Central com os segredos do Estado, foi para
reforma. Que reforma os banqueiros internacionais o sistema financeiro privado, rapidamente transfor-
querem para o Brasil? A reforma que promova a dis- mou-se num rico banqueiro, em menos de dois
tribuição de renda? Não, querem a reforma que anos, com uma fortuna acumulada que seguramente
transforme este País em um c:afllJO de rapinagem para a não herdou de seu honrado pai, o escritor Otto Lara
sua concentração de lucros. Então, que assumam isso! Rezende, transformou-se num banqueiro próspero e

É verdade que neste Congresso todo mundo volta para o serviço público. E em que condições?
representa algum segmento. Fazemos questão de Com um salário superior àquilo que se estabelece
dizer, na Oposição, que representamos o povo tra- como teto na reforma administrativa, quinze mil
balhador, o aposentado ameaçado, aquele que vive reais, trabalhando no BNDES, num escritório tão
de salário. Vocês que assumam que defendem os grande que, para atender à demanda desse senhor,
interesses da previdência privada, dos grandes ban- o BNDES foi obrigado a acabar com a biblioteca no
queiros internacionais. Essa é a posição de vocês. primeiro andar, para que ele ocupasse todo o andar,
Vocês não estão traindo nada. para fazer o plano de privatização da previdência no

Nós disputamos o voto com honra, olhamos Brasil. Para além do que estamos votando, já estão
para a eleição como um momento democrático. Há tratando dessa outra.
outros que olham a eleição como um momento de E quem faz essa denúncia com muita expres-
formação de caixa de campanha. Nós disputamos são, com muita categoria, é o Deputado Eduardo
voto a voto, sim, com posição política e não temos Jorge, que injustamente foi citado por esses falacio-
vergonha disso. É eleitoral a nossa posição por- sos da base governista por ter apresentado uma pro-
que esse é um dos caminhos, mas é também de posta com a qual eles concordam.
mobilização social. Essa é a diferença entre nós e O Deputado Eduardo Jorge é um dos Deputa-
a situação. dos que hoje, deste microfone ou na Comissão, mais

Agora, objetivamente, essa citação de sindicato valentemente se levanta contra a manobra de
faz-me reportar ao episódio da semana passada. O desmonte da Previdência que o Governo conduz.
que ocorreu aqui? O que ocorreu neste Congresso? Se querem fazer essa operação de desmonte
Ocorreu, por acaso, uma violência dos trabalhadores do Estado, de entrega do patrimônio público a seus
ou ocorreu uma violência da base governista, inca- patrões - os banqueiros privados - que o façam,
paz de conduzir legítima e regulamentarmente o tra- mas não sujem o nome de um Deputado do Partido
balho da Comissão Especial, dando golpinhos de dos Trabalhadores porque não é assim que vamos
mudança de lugar para fazer com que a parte da po- melar a cumplicidade desta bandalheira que estará
pulação que estivesse assistindo para transmitir a sendo votada no Congresso Nacional, hoje.
posição dos Deputados ao resto da população não O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
pudesse participar dos debates? cedo a palavra ao Deputado Paulo Mourão, para falar

Aqui ninguém se levantou quando, na votação favoravelmente sobre a matéria.
da reeleição, este plenário foi invadido por senhores O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem
bem comportados, de terno e gravata, que - é ver- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-
dade - não gritavam nem subiam em lugar nenhum, putados, a reforma da Previdência é mais um ciclo
porque a conversa deles era ao pé do ouvido, carre- do Governo do Presidente Fernando Henrique Car-
gando uma mala do lado. Trabalhador não entrou doso que caminha para um encerramento positivo,
aqui com a mala do lado, sequer entrou com paletó, no meu ponto de vista realmente almejado pela so-
mas entrou com a honra de quem vive de seu.traba- ciedade brasileira, e o Congresso ·Nacional dá a sua
lho e não de quem compra voto com dinheiro do sis- parcela de contribuição nessa reformulação do Esta-
tema financeiro privado. do brasileiro.

Quero terminar, Sr. Presidente, eu que não vou Aos pessimistas que levantaram que nesta
entrar na essência da reforma da Previdência, e convocação extraordinária não haveria condições
quero limitar-me à discussão sobre procedimentos, para debatermos, votarmos e decidirmos, mais
dizendo claramente que se essa operação fosse do uma vez estamos dando a resposta, uma resposta
interesse do povo brasileiro já não estaria em anda- contundente e de firmeza, vinda de um partido que
mento uma nova operação conduzida por André está reformulando e melhorando a vida do povo
lara Rezende. brasileiro.
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Entendemos que essa reforma da Previdência Quando a Oposição critica que o Governo re-
é uma das coisas mais importantes deste nosso mo- colhe recursos do FEF, ao mesmo tempo, o Tesouro
mento político e haverá de ser concluída entre esta Nacional cobre os déficits da Previdência. Então, to-
tarde de hoje e amanhã, quando ocorrerá a sua votação. das as argumentações levantadas pela Oposição

Digo isso porque vimos aqui a Oposição falar nós as contestamos, porque, na realidade, e acima
e, às vezes, usar de agressões, mas entendemos de tudo, as pesquisas indicam que estamos no cami-
que neste momento tão difícil as argumentações não nho certo, que o PSDB, no firme propósito de acabar
conseguiram encaixar-se ou reformular-se para que com os privilégios e com as injustiças sociais no
conseguíssemos apresentar um projeto de reforma País, precisa, sim, da convergência da classe políti-
melhor. Mas foi feito o possível e em consonância ca brasileira. E este não é o momento de se discutir
com o anseio da sociedade, porque todas as pesquisas política partidária, mas de se discutir o que é melhor
dão como positivo e sustentável o projeto pretendido para o povo brasileiro. E o melhor para o povo brasi-
pelo Governo. leiro, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Parlamentares,

Por intermédio da pessoa desse grande Relator, sem dúvida alguma, é dizer "sim" ao relatório do
Deputado Amaldo Madeira, discutiram-se e melhora- Deputado Arnaldo Madeira.
ram-se os pontos que deviam ser melhorados, mas, Era o que tinha a dizer.
acima de tudo, buscou-se o sentimento da necessi- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Para
dade premente de se fazer essa reforma da falar contra a matéria, concedo a palavra à Deputada
Previdência. Socorro Gomes.

Oradores que nos antecederam, até mesmo da A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoS"'-
Oposição, entendem que há déficit, sim, na Previ- PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as

dência; entendem que há desorganização e que o e Srs. Deputados, inicialmente, chamaram-me a
déficit chega a mais de 40 bilhões; entendem que há atenção as palavras de um Deputado da base do
devedores, cujas dívidas ultrapassam a cifra de 12 Governo. S. Ex!! disse aqui que a Oposição não que-
bilhões, e é essa a preocupação do Governo, isto é, ria o debate. Entretanto, solicito à própria Presidência
em reformular, em fazer com que esses devedores da Mesa que depois mostre para o Plenário e para a
possam pagar e sanar o déficit. Está preocupado sociedade quantos Deputados que defendem a
com a inteira garantia de que amanhã o trabalhador matéria do Governo se ausentaram do debate. Aqui
terá o seu pagamento garantido. foram chamados mais de seis Parlamentares gover-

É esta a nossa preocupação, Sr. Presidente. nistas, todos ausentes. É importante que fique claro
Se buscarmos as estatísticas, veremos que nos quem não quer o debate. E por que estavam ausen-
anos 50 havia oito trabalhadores na ativa para um tes? Ora, porque esta é uma questão fechada. O
aposentado ou pensionista. Na década de 70 chega- Governo não quer de fato a discussão e o aprofun-
mos a quatro trabalhadores na ativa para um apo- damento da matéria, porque, de repente, as cons-
sentado ou pensionista. Hoje vemos um dado esta- ciências podem ficar mais claras.
tístico de 2,3 trabalhadores na ativa para um pensio- Tenho acompanhado, Sr. Presidente, este de-
nista ou aposentado. E isto é preocupante, porque bate sobre a Previdência e entendo, como disse o
está caminhando para o caos e justamente para o Deputado Sérgio Miranda, de forma bem clara, o
impagável, para o calote ao sistema previdenciário. que se quer com ela, o que o Governo diz que quer.
Esta é a preocupação do Governo. Primeiro: o objetivo não é ajustar, não é ter caixa,

Num processo mais preocupante, ainda com a não é sequer fazer caixa, como em outras privatiza-
expectativa de vida dos nossos trabalhadores, que, ções, porque na venda de outras empresas, ainda
graças a Deus, tem aumentado, há um processo in- que entrasse um dinheiro podre, pouco, vendia-se
versamente progressivo, que é justamente o jovem um objeto. No caso da Previdência, não: é o repasse
que busca o emprego ou que entra num mercado de para a iniciativa privada, sem custos para essa ini-
emprego tardiamente. Esse sistema progressivo, in- ciativa. Ela não vai desembolsar absolutamente
verso, é que está trazendo mais preocupação. É nada. O que o Governo diz que vai economizar é
com este equilíbrio que o Governo do Presidente justamente a sua contrapartida, a sua contribuição
Fernando Henrique Cardoso e toda a base que com- para aqueles trabalhadores que durante toda uma
põe o seu Governo se preocupa, ou seja, que pos- vida contribuíram para a riqueza nacional. É lógico,
samos dar sustentabilidade e garantia de pagamentos porque ao mesmo tempo em que o Governo, pela
futuros. sua lógica neoliberal, deixa de participar da Previ-
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dência e a entrega para a iniciativa privada, ele, de Essa reforma da Previdência é mais um passo
fato, vai ter recursos para garantir os outros juros na entrega de um País pauperizado, depauperado
para o capital financeiro, seja especulativo ou não, pela corrupção e pelo desvio de verba que este
seja estrangeiro ou nacional. Essa é que é a lógica: Governo de Fernando Henrique Cardoso aprofun-
é ter dinheiro para se honrar os compromissos dessas dou às claras, pela entrega do patrimônio e, agora, a
taxas de juros altamente usurárias. entrega da vida, da esperança de vida de milhões e

Ora, Sr. Presidente, aqui foi dito também que a milhões de trabalhadores, aqueles lá da base da
reforma da Previdência é muito boa porque vai pro- pirâmide, trabalhadores rurais, trabalhadores
mover a justiça, fazendo com que aqueles aposenta- urbanos, aqueles que não têm como provar a
dos que ganham muito passem a ganhar pouco. contribuição.
Quer dizer, isso é mentira, gente! As altas aposenta- Esses, com a aprovação dessa reforma, estão
dorias continuam, até a do Presidente da República. condenados à morte na penúria, graças à ação do
Será que vão acabar com a aposentadoria de S. Exª Presidente da República e de uma parcela deste
e com a do Ministro da Previdência? Não vão. Estão Congresso. Não entendo quando se diz que aqui
usando de mentira. está a representação popular. Que representação

Ora, quem é que vai perder com essa reforma, popular é essa, que vota visando aumentar o lucro
que, aliás, é uma destruição de direitos? Será, com do banqueiro e decretando a morte de uma grande
a soma da exigência do tempo de contribuição e de parcela de brasileiros?
idade, justamente aquele mais penalizado pela pró- Eu não entendo isso. Aliás, só entendo com
pria vida, porque têm de trabalhar desde cedo. Por essa lógica. E aí dizem: "Não, o Presidente é corajo~,

exemplo, o trabalhador informal, que não vai poder so, porque, num ano eleitoral, não aumenta salário mí-
comprovar que trabalhou, se o patrão simplesmente nimo, como esperávamos, e ainda faz urna reforma".
não repassar essa informação. Realmente, é uma grande coragem tirar do po-

Quantas vezes este Congresso, inclusive, bre e dar para aquele bilionário que vai sustentar as
já anistiou a classe patronal dos seus encargos campanhas eleitorais; é uma grande coragem não
com a Previdência? Quantas vezes lhe esten- aumentar o salário mínimo em época eleitoral e au-
deu, até às calendas, o pagamento parcelado mentar a taxa de juro dos banqueiros; é uma grande
dessas obrigações? coragem tirar direito de trabalhador rural, ao mesmo

Quem vai ser penalizado? O trabalhador rural tempo em que oferece, para o grande capital inter-
que mora no interior do Pará, do Maranhão, do nacional explorar, até a última gota de sangue dos
Piauí, do Mato Grosso. Quer dizer, vão ser penaliza- brasileiros.
dos, porque não podem aposentar-se, pois nessa Isso é desumano e criminoso, mas a sociedade
hora exigirão o tempo de contribuição. Onde esse vai cobrar, como cobrou em outros momentos. Com
vai estar, se hoje, com as normas atuais, já há extre- certeza, vai cobrar, e, com certeza, os trabalhadores
ma dificuldade para provar esse tempo? Os penali- não aceitarão ir para o matadouro, Sr. Presidente.
zados serão milhões e milhões de trabalhadores, Não podemos aceitar isso, e essa é a nossa esperança.
que estão sendo descartados, como o foram o tem- Não tenho, hoje, esperança de que este Governo
po todo pelas elites deste País. Isso é uma atitude e este Congresso Nacional rejeitem, de fato, essa
covarde, desumana, aviltante! proposta criminosa. Mas a sociedade evolui, e

De fato, aqui mesmo, vários partidos estão vamos evoluir e reconquistar direitos que hoje estão
contra os brasileiros, aprovando essa proposta Isso sendo usurpados.
não é reforma, mas uma destruição cínica, criminosa Era o que tinha a dizer.
dos parcos direitos adquiridos ao longo de décadas, O SR. PRESIDENTE (Wilson CaJ1l>os) - Concedo
pelos quais várias camadas da sociedade lutaram, a palavra ao Sr. Deputado Tuga Angerami, para falar
justamente porque estavam revoltadas com as injus- a favor da matéria.
tiças! Não foram só os trabalhadores rurais, mas os O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Sem
estudantes, os professores, a intelectualidade cons- revisão do orador.) - Sr. Presidente, inscrevi-me não
ciente - e não essa intelectualidade metamorfosea- para falar a favor da matéria. Na realidade, meu voto
da, cínica, descrente de tudo, que só acredita no di- foi contrário já na primeira vez que o projeto de refor-
nheiro, no capital, ou, então, na grande potência, a ma da Previdência tramitou pela Casa. Votei contra
quem entregam tudo que este País produziu de nas duas vezes e vou repetir meu voto porque, a
bom. E para quê? Para o que está fazendo o Governo. meu ver, essa reforma da Previdência nada mais é



o Sr. Wilson Campos, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim
Morais, 49 Secretário.

Sr. Presidente, essa reforma é um enorme en
godo. Ela corresponde ao sorriso do Presidente da
República e não resolve o problema da Previdência
no País. Não é essa a intenção, mas, única e exclu
sivamente, acenar à comunidade financeira interna
cional que nosso País é confiável, que aqui a econo
mia é estável, que há um enorme pacto através das
reformas, ainda que não tenham conseqüências
reais. Todos estão no mesmo patamar. É só acenar
à comunidade financeira e dizer-lhe que continue
mandando dólares, porque precisarnos disso. Por ou
tro lado, querem dizer que podem especular aqui, por
que este País paga a maior taxa de juros do mundo.
Todos estão de acordo com isso. A oposição é míni
ma; ela é praticamente triturada dentro do Congresso.
Quem comanda é o Govemo. Dizem que é para con
fiar, pois a reforma da Previdência é só isso.

Sr. Presidente, há três semanas, viajei com um
economista do Tesouro norte-americano, de um es
critório para a América Latina e Caribe, e disse-me
ele o seguinte: "Deputado, como é que o senhor
vota a reforma da Previdência?" Eu disse: "Voto con
tra". Ele perguntou: "Mas o senhor não é da base do
Governo?" Eu respondi: "Sou, mas não participo de
farsas". E perguntei a ele: "O senhor, como econo
mista do Tesouro americano, que está aqui coletan
do informações, diga-me uma coisa: qual a sua vi
são sobre a reforma da Previdência? Ela resolve o
problema fiscal? Ela consegue equilibrar as contas
do Govemo? É essa a intenção?" Ele respondeu:
"Não, Deputado, isso é só um aceno·. O Brasil pre
cisa disso para continuar assegurando o fluxo de
capitais especulativos de fora para dentro, para
continuar financiando a farsa que representa esse
modelo.

Não posso participar dessa farsa, mas tam
bém tenho a obrigação de respeitar a posição dos
meus companheiros de partido. Meu partido com
preende e respeita minhas posições - é o que já
vem fazendo -, mas o Governo, não. O Governo
tem posturas fascistas, elabora listas negras de
Parlamentares que não dizem "sim" à vontade do
príncipe. Esse não é o meu partido. Meu partido, mi-
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do que um dos muitos acenos do Governo brasileiro nha bancada tem respeitado a minha posição, tem
à comunidade financeira e internacional. Ela sinaliza sabido entender.meus votos.
no sentido de que esta é uma economia confiável, Nesse sentido, quero ressalvar a postura daqueles
que as aposentadas da Suíça ou da Suécia podem do meu partido que votam a favor da reforma. Não con-
investir e especular financeiramente no nosso País cordo com os Parfamentares da Oposição que foram à
porque ele é estável. As reformas, seguindo exata- tribuna para dizer que aqueles estão ganhando dinheiro
mente o que o Banco Mundial e o FMI prescrevem, ou cargos. Conheço Parfamentares do meu partido que
estão sendo cumpridas. têm até mesmo assumido posições de consonância

com o Govemo, mas que também são colocados em lis
tas negras, como os sem-ambulância ou similares, por
que talvez não estejam nas graças dele. Não é verdade
que aqueles que votam a favor o façam porque estão
recebendo algum tipo de benefício da ordem de pecúnia
ou de emprego. Isso é desrespeito, é fascismo, como é
fascismo o que a CUT tem feito.

Há duas semanas, a CUT da minha região foi à
imprensa - às emissoras de rádio, aos jomais - pe
dir desculpas públicas por ter incluído meu nome em
um panfleto como Deputado que vota contra o inte
resse dos trabalhadores e que votou a favor da re
forma da Previdência na primeira votação. Além dis
so, ela avisou a CUT estadual, em São Paulo, sobre
o equívoco desse panfleto.

Esse fato aconteceu numa sexta-feira. Na
quinta-feira seguinte, a CUT inundou o Estado de
São Paulo exatamente com o mesmo panfleto, sem
qualquer compromisso com a verdade. Onde está a
verdade? No voto que dou aqui ou no fato de ser fi
liado ao PSDB, um partido que está na base de
sustentação do Governo, mas que sabe respeitar
minha posição?

A postura é fascista, descomprometida com a ver
dade, da mesma forma que também é fascista a postura
deste Governo, quando elabora uma lista de Parlamen
tares que não concordam com ele, seja do PT, do
PCdoB, do próprio PSDB ou do PMDB. Ele passa a per
seguir não o Par1amentar, mas os municípios que são
aqui representados por ele. É como se o Governo se
sentisse o dono do cofre, liberando recurso a quem bem
entende e achando que é o Parfamentar que está sendo
ou não beneficiado. É um desrespeito às comunidadesl
É fascista essa postura! Já estive em listas negras do
Govemo, já ganhei manchete na imprensa: "Deputado
paulista é o tucano mais infiel". Sou fiel ao programa do
meu partido, da maneira como o entendo e com minhas
convicções, mas não aceito patrulhamento e rótulo, nem
de CUT nem de Governo.



A seguir, o Presidente propôs a votação
do requerimento, que foi aprovado.

Silva Lisboa insurgiu-se, porém, contra
a aprovação. Antônio Carlos Andrada
Machado, em réplica. ao Deputado, acmrou-se...

- e quero fazer minhas as palavras de Antônio
Carlos de Andrada Machado:

"Admiro-me de haver tanto medo do
povo e tão pouco da tropa."

É o que tenho a dizer.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V. Ex· a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero, com a permissão de V. Ex!! e também da
Deputada Sandra Starling, apenas prestar um
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- Este Parlamento já foi transformado não num
do a palavra à srª Deputada Sandra Starling, para templo da democracia: da obediência ao Regimento
falar contra a matéria. Interno, mas num lugar de vale-tudo. No lugar onde

A SRA. SANDRA STARLING (Bloco/PT - MG. se faz leis não há lei interna. Aqui se assiste ao es-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e petáculo deprimente de um relógio que aponta uma
Srs. Deputados, é óbvio que também venho à tribuna hora para a taquigrafia, mas só é reconhecido como
falar da Previdência. Quero lembrar que a mesma relógio o do Presidente da Comissão.
corrida à aposentadoria que já ocorreu nas universi- Por isso mesmo, Sr. Presidente, voltei aos li-
dades e nos centros de pesquisa vai começar a vros de história. Peço licença a V. Ex!! para ler a se-
acontecer na Câmara dos Deputados e no Senado guinte passagem para que fique o registro nos
Federal. Os melhores quadros que trabalham nesta Anais - da Constituinte de 1823:
Casa estão preparando seu pedido de aposentado- No dia 10 de novembro, a crise da
ria para os próximos dias, exatamente porque esse dissolução caminhou mais um passo rumo
projeto criou, além de todos os monstros, mais um. ao sombrio desfecho.
Se o funcionário aposenta-se agora, proporcional-
mente, não tem o redutor; se ele deixar para comple- Todos sabem que o Imperador queria fechar a
tar o tempo, vai perder em relação à aposentadoria Assembléia Constituinte.
proporcional. Quer dizer, haverá um castigo para Um Deputado, Alencar, requereu à As-
quem quiser obedecer à lei e um prêmio para quem sembléia permissão para os cidadãos terem
quiser antecipar sua saída. acesso ao recinto da sala, ficando por trás

Vejam só a que ponto chegamos. Vamos per- das cadeiras dos Deputados.
der na administração pública os melhores quadros. Antônio Carlos de Andrada Machado _
Insisto que isso já passou pela universidade e agora ancestral do nosso Deputado Bonifácio de
será na Câmara e no Senado, em face desse projeto Andrada - não titubeou em apoiar o pedido
malfadado de Previdência Social que vai ser votado de Alencar, declarando textualmente que
nesta Casa hoje. ninguém era mais interessado nos trabalhos

Sr. Presidente, também devo que dizer que, é e ações da Assembléia do que o povo e que
claro, não concordo com episódios como o que o isso tem sido feito em todas as assembléias.
Deputado Tuga Angerami acabou de relatar. É injus-

Asseverou Andrada: entrem, ouçam e
to, venha de quem vier, listar o nome de um Parla- "b ' b I d f dsal am como nos, em ou ma, e en emos
mentar que não defenda aquela posição que está os seus direitos.
sendo atribuída a ele.

Mas não me conformo, nem à direita e nem à
esquerda, com aqueles que, diante dos episódios da
semana passada, chamaram os manifestantes de
baderneiros, acusaram aqueles que aqui vieram,
tanto à Comissão quanto a este plenário, de estarem
violando o sagrado templo do Parlamento brasileiro.

Sr. Presidente, neste mesmo plenário, os en
gravatados, com seu dinheiro dentro da mala, os
educados, que vêm pressionar os Deputados, pro
pondo que votem dessa ou daquela maneira, a fim
de que tenham financiamento de campanha, ocupa
ram o plenário da Câmara na época da votação da
reeleição.

Estamos cansados de ver as listas que são pu
blicadas de favores concedidos a Parlamentares que
num dia têm uma cara e anunciam que vão votar de
uma determinada maneira, mas milagrosamente,
graças a publicação no Diário Oficial, no dia seguin
te, abaixam a cabeça e, como cordeiros, vêm aqui
votar.
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esclarecimento que talvez viesse adicionar algo ao ficando-se e reduzindo-se com o crescimento simul-
que a nobre Deputada disse. tâneo da faixa de idosos, cada vez mais merecedo-

Registro, primeiramente, minha admiração pela res dos benefícios da Previdência Social. Essa mu-
postura, serenidade e nível de atuação parlamentar dança na proporção, dentro da estrutura populacio-
que tem a nobre Deputada Sandra Starling, uma das nal entre jovens e idosos, na maioria dos países do
Parlamentares mais brilhantes desta Casa. Entendo mundo e aqui no Brasil, teve significado importantís-
que S. EXª cometeu um equívoco ao dizer que vai simo, porque toma perfeitamente possível, ao longo
haver uma precipitação, uma corrida para as apo- de décadas, desde a conformação inicial de nosso
sentadorias em função do redutor. sistema de Previdência Social, fazer uma revisão,

O substitutivo... um ajustamento no nosso sistema sob pena de pas-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Exce- sarmos a enfrentar dificuldades quanto à disponibili-

lência, os companheiros estão reclamando. Qual a dade de recursos para atender ao que está escrito
questão de ordem de V. EXª? na lei que repercutiria sobre toda a economia nacional.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O que se está fazendo agora é o que está sen-
Vou explicar, Sr. Presidente. O substitutivo é muito do feito em tantos outros países. Em todos os países
claro. encontramos também resistências, até certo ponto,

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Vou ter naturais, como as que se estão encontrando aqui no
de cortar a palavra de V. EXª Brasil. Cada país, é claro, tem suas características

O SR. IVAN VALENTE - É a segunda vez que próprias, que marcam a evolução da respectiva
o Deputado Antonio CarlosPannunzio intervém de sociedade, mas sempre tendo como conseqüência
forma anti-regimental. Tenho de intervir também. um reajustamento ou uma revisão do sistema de

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Por fa- previdência social.
vor, Deputado, V. Ex'! está atrapalhando também. Aqui no Brasil, há três anos discute-se esse

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo ajustamento. É claro que houve aperfeiçoamentos
a palavra ao Sr. Deputado Roberto Santos para falar em relação às propostas iniciais, mas essas propos-
a favor da matéria. tas não modificam e não modificaram, em nenhum

O SR. ROBERTO SANTOS (PSDB - BA. Sem momento, o arcabouço original do sistema de previ-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. dência social. Houve, entretanto, necessidade de
Deputados, uma das características mais marcantes mostrar os cálculos, que são de um grande poder de
deste século que se está esgotando foi, sem dúvida, convencimento, quanto ao que ocorreu até agora e
a disseminação, o grande número de países organi- quanto ao que se projeta para o futuro próximo. Se
zados com um sistema de previdência social que mantivermos exatamente aquela fórmula em vigor,
acabou revelando-se uma das formas mais eficazes não tardarão problemas maiores do que os que estamos
de dar apoio àqueles que trabalharam ao longo de hoje enfrentando.
suas vidas e mereceram uma aposentadoria ou, em Houve abusos no limite de idade, dentro do
outras situações, uma pensão que corresponda à qual a própria legislação assegurava a aposentado-
sua condição de cidadão. ria. Houve abusos em relação ao acúmulo de apo-

Este movimento, que foi iniciado ainda na se- sentadorias, que acabavam gerando compromissos
gunda metade do século passado, foi tão bem aceito do Erário público e que eram descabidos em relação
que gerou uma experiência das mais ricas e mais ao que faz jus à população idosa do nosso País.
importantes ao longo do presente século. Pode-se Houve abusos que agora se procura corrigir, no sen-
observar que, em muitos países;- chegou o momento tido de desfazer alguns privilégios acumulados ao
de se fazer ajustamentos em relação à forma inicial- longo do tempo e também, de maneira global, evitar
mente adotada para a respectiva Previdência Social. que se chegue às dificuldades de ordem financeira.
Dentre outros fatores, um, de extrema importância, No momento, propõe-se um ajustamento às
passou a condicionar a necessidade desses ajusta- novas condições de vida no País, que, com certeza,
mentos, que foi a mudança dos aspectos da estrutura há de permitir uma segurança maior no cumprimento
da população. das responsabilidades legais que passam, assim, a

A questão demográfica evoluiu ao longo deste ter um feitio diferente das que estiveram em vigor
século de forma verdadeiramente espetacular, de tal até o presente.
modo que aquela participação mais elevada das fai- Era esta a manifestação que eu queria fazer
xas mais jovens da população foi, aos poucos, moeti- acerca do projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a rias de governadores ou de outros benefícios e privi-
palavra o nobre Deputado Luciano Zica, para discutir légios que estão sendo preservados na proposta de
a matéria. reforma do Governo.

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem b que se prepara hoje aqui, Sr.as e Srs. Depu-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De- tados, é a transformação da Previdência pública
putados, durante os debates, ouvi atentamente as apenas na parte não lucrativa daqueles que lideram
falas de alguns Parlamentares que defendem a re- o sistema financeiro nacional e internacional. Se vo-
forma da Previdência como uma necessidade. A De- tarmos favoravelmente à reforma da Previdência, es-
putada Veda Crusius, por exemplo, disse que a ima- taremos preparando uma abertura, para que os fun-
gem desta Casa está um tanto desgastada e malfa- dos de previdência privada abertos possam aboca-
lada pelo País, que isto é injusto, já que a Casa tem nhar uma parcela lucrativa da Previdência Social.
trabalhado num ritmo importante, realizando importantes Nesse caso, assistiremos à fuga do serviço
votações e tido urna responsabilidade extraordinária. público de funcionários que construíram um serviço

Aproveito para refrescar um pouco a memória de qualidade e que urgentemente serão levados a
da Deputada Veda Crusius. Tivemos escândalos se aposentar para escaparem da nova regra. E
que justificariam uma ação pesada contra os mem- como dizer que aí estaremos reduzindo custos?
bras desta Casa e do Governo, casos como o da Será necessária a criação de mais cargos para
reeleição em que Deputados confessaram terem substituir os funcionários que se aposentarem. A
vendido votos a favor da reeleição. Assistimos a Par- aposentadoria dos que se aposentarem terá de ser
lamentares do PSDB, do PFL, enfim, dos partidos da garantida e os novos ficarão no início da carreira. É
base de sustentação do Governo, retirarem impune- uma falácia daqueles que defendem a moralidade de
mente assinaturas da solicitação de CPI para apurar uma instituição que infelizmente não tem contribuído
esses escândalos. Tivemos denúncias mil de barga- com esse comportamento incontestável divulgado
nhas na liberação de recursos do Orçamento e pela imprensa para que sua imagem seja respeitada.
Deputados da Oposição foram penalizados, por- Neste momento. compromissados com a trans-
que defenderam nesta Casa opiniões diferentes das parência dos gastos do serviço público, temos a res-
do Governo. Da mesma maneira, assistimos às notí- ponsabilidade de ouvir a voz rouca das ruas que se
cias na imprensa. Seria bom que a Deputada Veda manifesta no País inteiro e derrotar a proposta de
Crusius lesse os jornais de hoje, que revelam acor- reforma da Previdência. Aí, sim, teremos condições
dos espúrios para privilegiar empregos de familiares de iniciar um debate verdadeiro sobre a construção
de Deputados na negociação da votação da previ- da previdência pública. num sistema único para to-
dência. Falam também da liberação de recursos e dos os brasileiros, sem que a principal preocupação
pequenos interesses prevalecem sobre o interesse seja a preseMÇão dos iieresses das ilsIhiçõesfilarceias.
nacional e o interesse da maioria. Temos de ouvir a voz das ruas que se manifes-

Eu gostaria muito que este espaço, que deve- tarão nas eleições e denunciar aqueles que venderam
ria ser destinado à preservação da democracia, me- a previdência pública aos bancos internacionais.
recesse todo respeito e toda a seriedade pela con- Por isso, encaminhamos o voto contrário a
duta da sua maioria. Maioria que não tem escrúpulos essa proposta absurda e imoral.
de atropelar a democracia, de faltar com o respeito Era o que tinha a dizer.
ao cidadão em prol de interesses dos setores que O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
ora buscam a privatização da Previdência Social. do a palavra ao Sr. Deputado Elias Murad para falar

O jornal Folha de S.Paulo de hoje diz que até a favor.
selo de trânsito entra na negociação para a reforma O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi-
da Previdência e até a vaga da esposa de um Parlamen- são do orador) - Sr. Presidente, colegas Deputadas
tar na diretoria de urna empresa de telecomunicações. e Deputados. quero dar uma palavra de apoio a

Como uma mudança na Constituição Federal essa proposta da reforma da Previdência. Desejo
pode submeter-se ao interesse particular e pequeno salientar alguns pontos que, de modo geral. têm sido
de um cidadão, de um pequeno grupo? É muito fácil até um pouco ignorados pela maioria dos Parlamentares
vir até esta tribuna e dizer que privilégios estão sen- que têm ocupado esta tribuna.
do combatidos. Aqueles que fazem aqui o discurso Em primeiro lugar - falando até como médico
de que estão combatendo privilégios já usufruíram com uma experiência de mais de quarenta anos no
de aposentadorias parlamentares, de aposentado- exercício sanitário -, lembro a todos que nas últimas
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décadas, no Brasil, houve um aumento substancial tais como: "Hoje, vocês votam; amanhã, nós é que
da expectativa de vida dos brasileiros. Se tirarmos vamos votar'. Como se tivéssemos voto da CUT!
das estatísticas o elevado índice de mortalidade in- Nunca recebemos voto da CUT! Então, que história
fantil, que infelizmente ainda ocorre em algumas é essa de que hoje nós votamos e, amanhã, eles é
regiões mais pobres, perceberemos que atual- que votam?
mente a expectativa de sobrevida, tanto das mulheres, Na verdade, esse patrulhamento é inadmissível.
quanto dos homens, elevou-se substancialmente. Há Não faço patrulhamento nem sobre os tabagistas!
duas décadas os brasileiros não chegavam ou mal Então, não admito que se faça patrulhamento em
chegavam aos cinqüenta anos. Hoje, em certas relação às nossas votações democráticas e livres.
regiões, ultrapassam os setenta anos. Acho que a Oposição está exercendo o seu papel,

Portanto, há necessidade, sem dúvida nenhuma, mas há limites para isso. Fazer ameaças, divulgar
desta reforma previdenciária. Não mais podemos cartazes, diminuir os seus opositores, isso não acei-
aceitar que o indivíduo possa aposentar-se aos 46 tamos em hipótese alguma.
ou 48 anos de idade - às vezes menos que isso -, Portanto, estamos aqui defendendo essa refor-
porque, na verdade, a expectativa da sobrevida é ma previdenciária e declaramos publicamente que,
elevada. Evidentemente, tal situação onera ou virá a dentro das linhas mestras do nosso partido, o PSDB,
onerar tremendamente o caixa da Previdência Social solicitamos o voto "sim".
no País. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a

Se, por um lado, ficamos sobejamente satisfeitos palavra o nobre Deputado Aírton Dipp, para discutir
com esse aumento, por outro, temos de levar em a matéria.
consideração o peso que tal constatação repre- O SR. ArRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Sem
sentará para a Previdência Social no País. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.

Além do mais, verificamos que várias reivindi- Deputados, o Governo Federal vem buscando realizar
cações apresentadas pelos partidos de Oposição e uma reforma na Previdência sob o argumento do
entidades sindicais foram atendidas. Por exemplo, equilíbrio das contas públicas brasileiras, mas esta
eu mesmo declarei várias vezes que não votaria reforma oriunda do Senado Federal é altamente pre-
contra os aposentados, mesmo sendo do partido do judicial aos trabalhadores brasileiros e aos aposentados.
Governo, o PSDB. Eu não votaria contra os aposen- Questões pontuais inseridas no texto desta
tados, porque julguei a proposta do desconto de emenda constitucional, como o limite de benefício
12% para a Previdência Social em cima do salário máximo para os aposentados expresso em reais, no
dos aposentados uma tremenda injustiça, e assim valor de 1.200 reais, ao longo dos anos, sem dúvida
pensaram vários outros colegas. Mas isso foi acor- alguma, trarão uma grande defasagem aos aposen-
dado com as oposições e retirado da proposta. Por- tados brasileiros. Outros pontos também prejudicam
tanto, não há mais esse ônus em cima dos atuais e o trabalhador, corno é o caso dessa fase de transição
futuros aposentados. para aqueles que já pertencem ao Regime Geral da

Outro ponto polêmico e importante é a parida- Previdência Social. Muitos terão de contribuir por 40
de entre os proventos dos aposentados e o salário anos, porque a idade limite nessa transição de 53 e
dos correspondentes cargos dos que estão em ple- 48 anos, respectivamente para o homem e para a
no exercício de suas atividades. A paridade, uma rei- mulher, levará a uma contribuição exagerada, uma
vindicação extremamente justa, foi mantida. Não se vez que o trabalhador já fez a sua contribuição
pode aceitar, contudo, que o indivíduo aposentado naqueles prazos previstos de 35 e 30 anos.
venha a ganhar mais que aquele que se encontra Entretanto, o cerne da questão não é o que
em pleno exercício, como acontecia até mesmo em está expresso na emenda constitucional e sim a pro-
minha profissão de professor universitário. Este, posta que o Governo Federal tem de privatizar a
quando se aposentava, ganhava uma gratificação ou Previdência Social no Brasil. O Presidente Fernando
um posto acima daquele em que se havia aposenta- Henrique Cardoso assumiu compromissos com
do. Chegava-se ao paradoxo de o aposentado ter aqueles que o financiaram na campanha eleitoral.
um salário superior ao do trabalhador na ativa, apesar Só o Bradesco financiou a campanha eleitoral de
de os cargos serem correspondentes. S. Exª com 1 milhão e 500 mil reais. A Golden

Por outro lado, como bem salientou o colega Cross Seguradora, com 500 mil reais.
Tuga Angerami, não aceitamos patrulhamento nem Por isso há essa determinação de extinguir a
essa história de colocarem cartazes com dizerem previdência pública e implantar a previdência privada.
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Aliás, O Governo Federal vem, com suas ações Todos os países de mundo - isso não é privilé-
nefastas em relação a direitos trabalhistas e sociais, gio deste País - estão sendo forçados a encarar o
eliminando a Era Vargas, como já declarou o Presi- problema do financiamento do seu sistema de pensões.
dente Fernando Henrique Cardoso. Na realidade, o Todos eles, sem nenhuma exceção. Essa é uma exi-
Presidente está ressuscitando a Era Collor, porque a gência que se deve à alteração das condições
corrupção continua, está estampada nos jornais em econômicas e demográficas.
relação à reeleição e aos favorecimentos dados a Não vejo sentido na tentativa de imobilização
Deputados Federais para que se aprove hoje a reforma do sistema por parte de alguns grupos políticos,
da Previdência nesta Casa. como se este atendesse adequadamente aos traba-

Tenho certeza de que nossos Pares refletirão Ihadores dos setores público e privado.
bastante nesta tarde e noite aqui em Brasília. Pode- Antes de iniciar-se o debate sobre a questão,
rão, conscientemente, dar um basta a essa situação, eu não tinha ouvido nenhuma manifestação política
porque precisamos preservar a previdência pública, defendendo esse sistema, que não queremos se-
pois só ela poderá fazer com que nossos trabalhadores quer reformar, Sr. Presidente, mas apenas introduzir
e nossos futuros aposentados possam ter a tranqüili- nele pequenas adaptações. Assim daremos início a
dade de possuir um benefício nas condições expressas um processo dinâmico de conformação do sistema
de suas poupanças previdenciárias. de financiamento de pensões públicas em nosso

Então, espero que os Deputados Federais fa- País, a partir da nova realidade da Nação brasileira.
çam uma grande reflexão e que não se repita o que Quem está preocupado com o papel do Estado
ocorreu no Governo Collor: o confisco da poupança e como alargamento do desenvolvimento econômi-
pública nas cadernetas. Agora o Governo Fernando co para que seja introduzida no mercado a imensa
Henrique Cardoso quer confiscar a poupança da maioria dos brasileiros dele excluídos, a fim de lhes
Previdência Social, repassando-a a instituições proporcionar dignas condições de vida, precisa,
financeiras, conforme compromisso que assumiu antes de tudo, manter o Estado preparado para de-
na sua campanha eleitoral. sempenhar suas funções e não pode expâ-Io ao risco

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo da decomposição e do colapso.
a palavra ao Sr. Deputado Roberto Brant, para falar Em algumas unidades da Federação, como
a favor da matéria. Alagoas, o caso vem a lume, e o Estado brasileiro já

O SR. ROBERTO BRANT (PSDB _ MG. Sem iniciou o processo de colapso e de decomposição.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Se o País, mantidas as condições de financiamento
Deputados, o debate sobre a reforma da Previdência do sistema de Previdência, chegar a esse ponto - e
no País já dura, a esta altura, cerca de três anos, esse horizonte não está muito distante, aliás, avizi-
porque iniciou-se quando foi instalada esta Legislatura. nha-se apressadamente -, estaremos imobilizando
No entanto, os debates trouxeram pouca luz para o para sempre o Estado brasileiro, este que alguns
cerne da questão que estamos tentando discutir setores políticos dizem querer preservar para que

possa intervir a favor da grande maioria dos deseragora.
dados, dos excluídos que não são atingidos, protegidos,

Na verdade, o atual sistema previdenciário pú- cobertos pelos mecanismos da economia de mercado.
blico e privado no País foi concebido, foi desenhado Portanto, Sr. Presidente, estamos tentando - e
numa época em que as condições econômicas e os isso repete-se em todo o mundo - iniciar um processo
dados demográficos concernentes à população bra- de adaptação cauteloso, progressivo do nosso sistema
sileira eram inteiramente diferentes, como, aliás, o de pensões, para adaptá-lo às exigências· de uma
eram também nos demais países do Ocidente.

sociedade, com menos exclusão, para que haja um
Hoje, Sr. Presidente, modificaram-se brutal- ingresso mais aberto, escancarado, para a grande

mente as expectativas de vida, as relações entre o maioria de brasileiros que não pertence a sistema al-
número de trabalhadores ativos e os inativos e modi- gum porque está fora da economia de mercado.
ficou-se radicalmente a situação fiscal do Estado Essa maioria não é composta de funcionários do
brasileiro, em todos os seus níveis. Estado, do Município ou da União, não está empre-

Querer insistir e manter congelado e imobiliza- gada na iniciativa privada e, portanto, não tem
do um sistema, apesar de tudo, apesar de todas as nenhum tipo de seguro social. O seguro social só
circunstâncias que estão se modificando, é urna coisa poderá ser estendido a todos à medida que preser-
absolutamente fora de qualquer raciocínio razoável. varmos a capacidade financeira do Estado brasileiro.
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Este é o momento de estarmos unânimes para Evidentemente que não quero generalizar. Sei que
iniciarmos o processo de reforma. Nada justifica há Parlamentares interessados em debater a ques-
essa obsessão pelo imobilismo, nada justifica essa tão, mas aqui não compareceram nem para se justi-
obsessão pelo congelamento de realidades que nunca ficar.
foram louvadas, até o momento em que se tomou a Nossa instituição não tem moral para cobrar
iniciativa de fazer a reforma. dignidade, procedimento justo ou cortes, quando,

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a como temos observado, vários Parlamentares que
palavra o nobre Deputado Fernando Ferro para falar defendem a reforma já são garantidos por duplas e
contra a matéria. até triplas aposentadorias.

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE. É importante desafiarmos o Presidente e al-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e guns dos seus Ministros, aposentados precocemen-
Srs. Parlamentares, sem sombra de dúvida, certos te, a irem à televisão explicar por que estão propon-
argumentos utilizados por Parlamentares da base do do essa reforma. Por que o Presidente Fernando
Governo para mostrar que a Oposição não tem pro- Henrique Cardoso, a título simbólico, não abdica de
posta para debater a reforma do sistema previden- sua aposentadoria, como exemplo público? Essa
ciário brasileiro não encontram respaldo na realidade. não seria considerada uma atitude populista ou de-

Em primeiro lugar, queremos denunciar que o magógica; teria um significado simbólico. Mas esses
Governo, através de sua base, cerceou o debate. privilégios não foram tocados, sequer arranhados.
Por acaso os Parlamentares aqui presentes se es- Quero ainda deixar registrada minha rejeição à
quecem de que o Regimento desta Casa foi. modifi- tentativa de desqualificar o movimento social dos
cado para restringir o número de DVS, que poderiam sindicalistas que estão vindo a esta Casa para fazer
contribuir para os debates? Com isso cercou-se o pressão em seus representantes, exercendo assim o
debate e evitou-se a discussão, iniciativa que, sem seu direito à cidadania. Eles têm o direito democráti-
sombra de dúvida, não contribuiu com a democracia. co de provocar, assim como foram provocados por

E registramos a ausência de Parlamentares e atitudes como a do Presidente da Comissão Espe-
denunciamos sua omissão, pois foi certamente para cial, Deputado José Lourenço e do Líder do PFL,
evitar o debate que não compareceram. Inscreveram-se Deputado Inocêncio Oliveira; este último extrapolou
e não vieram debater. seus direitos, quando votou na Comissão Especial,

A base do Governo nesta Casa fala em imobi- mesmo sem ser um dos seus membros. Isso sim, foi
lismo. Mas, Srs. Parlamentares, vamos ser francos, uma agressão, uma atitude desrespeitosa. Com rela-
vamos debater a questão da Previdência conside- ção a essas questões é que exigimos a manifesta-
rando alguns dados irrefutáveis. Por que o Governo ção da Corregedoria. A Corregedoria dessa Casa
e a sua base não nos convidaram, não nos convoca- está a dever procedimentos e providências contra
ram para fazer uma devassa na Previdência Social? uma séria de falcatruas cometidas por membros

Tenho em mãos uma lista de devedores ao dessa Casa; os processos estão nas prateleiras ou
INSS do meu Estado, Pernambuco. A dívida dos muito bem engavetados.
cem maiores devedores ultrapassa 300 milhões de Nós fazemos parte daqueles que entendem
dólares. E estão impunes. Quem são eles? Cinqüenta que a bagunça e o desrespeito foram promovidos
por cento são usineiros, de tradicionais famílias do exatamente por aqueles que deveriam dar exemplo,
Estado que montam na máquina do Governo para que deveriam servir de espelho de ética, de compor-
promover os seus privilégios. São privilégios que V. tamento, de procedimento e de debate democrático
E,(lS não querem combater porque esses usineiros para a sociedade. Não foi isso, porém, que aconte-
contribuíram expressivamente para as campanhas ceu. A baderna foi promovida por aqueles que ras-
de muitos que têm assento neste Parlamento. Que- garam o Regimento. E, no calor daquela disputa,
rem acabar com os direitos do trabalhador, do cam- usei um termo pesado que vou repetir neste momen-
ponês, tão sacrificado e humilhado, que vive na mi- to: até liga de ~ominó e bordel têm regimento. Por
séria e não tem condições de se aposentar, mas não que, esta Casa não respeita seu Regimento?
querem acabar com os privilégios dos usineiros. É lamentável que esse tipo de procedimento
Esses privilégios são uma vergonha para esta enlameie a nossa instituição. Se tivéssemos cumpri-
Casa, que não quer enfrentá-los. do as regras regimentais e se o Presidente tivesse

Este debate tem uma conotação de classes adotado u'ma postura mais tranqüila, teríamos prova-
muito clara e não podemos evitá-Ia simplesmente. do que o Governo possui maioria para aprovar a re-
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forma, que tem Deputados de sobra e ainda compra
alguns para aprová-Ia.

Para finalizar, quero fazer um apelo à parte da
Casa que não se submete a esse tipo de mobiliza
ção financeira, que tem consciência, que vai votar
com o seu Estado e que vai pedir votos para que
observe estes momentos que antecedem a votação
da Previdência. Peço que meditem sobre o voto que
vão dar, a fim de que possam exercê-lo com dignida
de e com tranqüilidade, pois serão julgados pela His
tória. Meditem sobre o voto para que, efetivamente,
possam olhar nos olhos das pessoas e dizer se votaram
"sim" ou "não", mas conscientemente, com o senso
do dever cumprido e com a tranqüilidade que o
cargo e o mandato exigem.

Esta Casa, acima de tudo, tem a responsabili
dade de ser um espelho do País, não o espelho que
brado e enlameado que infelizmente tem aparecido
para a sociedade com as manifestações de diversos
Deputados, que estão a exigir reparo ao cobrar com
promisso de outros. Quem não dá exemplo não tem
condições de cobrar da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Para
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Sílvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e SIS. Deputados,
durante as c:iscussões desse projeto tão importante
para o nosso País, aqui temos ouvido as mais diver
sas abordagens. Infelizmente, boa parte, senão a
maioria daquelas feitas pela Oposição, tem procura
do desviar o tema da sua questão central. Na tentativa
de transformá-Ia numa mera questão política, buscam
elementos que nada têm a ver com o projeto, como
acabamos de ouvir do orador que nos antecedeu.
S. Exa, explicando a sua posição contrária, procurou
levantar suspeitas no sentido de que o Gover
no estaria acobertando a sonegação no INSS
com o propósito claro de justificar a reforma
que propõe.

Não me parece correto e muito menos honesto,
no momento em que as atenções da população
brasileira se desviam para este Congresso, estimular
mais ainda, como tem feito a Oposição, a desinfor
mação sobre a reforma que estamos aqui discutindo
e que certamente estaremos votando ainda hoje.
Não é possível, em sã consciência, acreditar que o
Governo seria insano a ponto de propor à população
brasileira lutar por um projeto contrário aos seus in
teresses. Seria ilegítimo, seria um contra-senso ina
ceitável não apenas por nós, mas pela lógica da po
lítica e pela lógica da razão.

O que se está buscando com esse projeto é
criar um sistema previaenciário não apenas para o
aposentado de hoje ou para aquele que está em via
de se aposentar. Busca-se um novo sistema princi
palmente para os futuros aposentados, as futuras
gerações, para que não sofram como sofrem os
aposentados de hoje, com salários indignos e uma
condição de vida inaceitável.

Aqueles que lutam contra a reforma o fazem,
isso sim, para perpetuar essa situação. A proposta
apresentada pelo Deputado Eduardo Jorge, do PT,
como já foi dito muitas vezes, poderia caminhar para
um consenso e é a proposta para a qual se acena
nas modificações que certamente ocorrerão num fu
turo próximo. E, no entanto, ela não foi aceita sequer
por aqueles que hoje se opõem à reforma que hoje
estamos votando.

O que estamos votando não é o ideal, não é
aquilo que se buscaria, se fosse possível politica
mente aprovar, para o momento atual, mas é um
grande passo, um passo certo no sentido de imple
mentar o sistema sustentável.

Sr. Presidente, como dizia, a desinformação é
total porque existe um verdadeiro terrorismo difundi
do entre a população brasileira, especialmente entre
os aposentados do INSS. Dizem que eles serão os
grandes prejudicados, quando os dados e números
incontestáveis demonstram que isso não é a verda
de. Essa é uma mentira que atende aos interesses
daqueles que se opõem ao projeto e que já se utili
zaram da mesma estratégia em projetos de reforma
anteriores - foi a tática que usaram, por exemplo, na
votação do projeto de reforma administrativa. No en
tanto, essa estratégia logo se esvaziou, logo se de
monstrou inócua, porque a informação foi chegando
de modo claro, longe do tumulto que só interessa
àqueles que não querem as reformas.

A população vai compreender que a reforma
está sendo feita em seu próprio benefício. Tenho ab
soluta convicção, Sr. Presidente, de que todos nós
que a apoiamos o fazemos com a consciência tran
qüila. Sabemos que incorremos em riscos eleitorais
e políticos. A Oposição, como fez no passado, vai
agora - quando estão próximas as eleições - tentar
mostrar, como traidores, como inimigos do povo, os
que apoiaram as reformas. Mas isso não nos preocupa.

Estamos certos, Sr. Presidente, de que o cami
nho que escolhemos, ao abraçar esse novo projeto
para o nosso País, é o caminho do futuro. E assumi
mos esse projeto com todos os seus riscos com a
coragem daqueles que não temem as conseqüên
cias imediatas porque sabem que a História, ela sim,
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fará justiça aos acontecimentos de hoje no Congresso judicado será o aposentado, tem de explicar, para
Nacional. ter moral, o que foi feito dos 40, 50 anos de contri-

Era o que tinha a dizer. buição dos trabalhadores, da Transamazônica e da
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Conce- Ponte Rio-Niterói. Enfim, o que foi feito com o di-

do a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, para nheiro da contribuição previdenciária de milhões de
falar contra a matéria. trabalhadores durante décadas e por que não vai

O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Sem atrás dos sonegadores da Previdência.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. O ajuste fiscal que o Governo quer fazer é à
Deputados, quero dar início ao meu pronunciamen- custa dos trabalhadores. Ele tem a obrigação de
to levantando duas questões simbólicas sobre a cha- lhes dizer isso.
mada reforma da Previdência, que nada mais é se- Sr. Presidente, Sr.

as
e Srs. Deputados, o Presi-

não uma contra-reforma que está a favor dos dente Fernando Henrique Cardoso e o Presidente do
banqueiros e contra os trabalhadores. Banco Central vão à Inglaterra e dão a entender lá

Primeira delas: o Ministro de Estado da Previ- que o Brasil além de estar à venda, está barato.
dência e Assistência Social, que devia ser o exemplo O Presidente da República vai à Suíça sinalizar
maior do que defende, aposentou-se aos 22 anos de para os banqueiros intemacionais que este é o País
serviço público. E S. Exa chama de privilégio o fato da desregulamentação do trabalho, do ajuste fiscal,
de o trabalhador contribuir 35 anos e, muitas vezes, dos grandes lucros dos bancos e dos juros altíssi-
aposentar-se com 65 ou 70 anos de idade. É muito mos. É esse o modelo que está em jogo e quem
cinismo, é muita sem-vergonhice! está pagando a conta são· os trabalhadores. Isso é

A primeira simbologia dessa reforma é um mi- inaceitável!
nistro poder aposentar-se com 22 anos de serviço e Sr. President,e, Sr.as e Srs. Deputados, é real-
querer que os trabalhadores trabalhem até os 60, 65 mente demais ligar a televisão e acompanhar todos
anos de idade. os dias a complacência da uma mídia com a situa-

O ceme da reforma é aumentar o tempo de ção. Todos estão falando a mesma língua. O Minis-
contribuição e de serviço da classe trabalhadora em tro Pedro Malan, ao invés do Ministro da Previdência
um País onde as crianças começam a trabalhar com e Assistência Social, aparece todos os dias na TV
sete, dez, doze anos e há denúncia de trabalho Globo e na Globo News para dizer aos banqueiros
escravo. internacionais que as reformas de ajuste fiscal estão

A expectativa de vida dos brasileiros é de 62 sendo aceleradas. Tenta S. Ex
a
, desesperadamente,

anos. Como podem querer que eles se aposentem puxar para cá os banqueiros e investidores intema-
com 65 anos de idade e 35 de serviço? É essa a cionais de qualquer forma para que o povo brasileiro
simbologia real que está em jogo? pague a conta.

Sr. Presidente, o ceme da reforma da Previ- Neste momento, em que várias entidades, cen-
dência, disse o Deputado Roberto Brant, é a obses- trais sindicais e mobilizações do povo em todo o
são da Oposição pelo imobilismo. Mas na minha opi- País repudiam um Governo que quer tirar direitos
nião, este Governo e os governistas têm uma obses- das pessoas, pedimos ao trabalhador brasileiro que
são por servir aos banqueiros e às seguradoras na- resista e julgue aqueles que traem os seus interesses.
cionais e intemacionais. Essa é a verdade. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-

A reforma da Previdência pretendia, no primei- do a palavra ao Sr. Deputado Sebastião Madeira
ro momento, estipular o teto de três salários mínimos para falar a favor da matéria.
para a Previdência pública, a fim de que vários seto- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
res de trabalhadores e da classe média pudessem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
fazer poupança privada e privatizar os fundos das Srs. Deputados, temos visto nas discussões um ver-
estatais, da Previ do Banco do Brasil e da Petros, dadeiro festival de declarações, muitas delas dema-
que somariam de 60 a 70 bilhões de reais para jogar gógicas, porque a esmagadora maioria não se sus-
no mercado. tenta pelos números e pela realidade.

Em última instância, querem privatizar a Previ- Há vários colegas até bem-intencionados. Mui-
dência no nosso País. Esse é o cerne da questão. tos buscam o discurso fácil porque estamos num

Em quarto lugar, Sr. Presidente, este Govemo, ano eleitoral; outros, em nome dos trabalhadores, fa-
que tenta convencer a população de que a Previdên- zem discurso que não se sustenta pelos números e
cia está falida e precisa mudar, caso contrário o pre- pelas estatísticas.
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A rigor, para os brasileiros que trabalham no das empresas, é o que permite que hoje tenhamos a
regime de INSS - que não é especial - a reforma vai viabilidade da previdência pública.
ajudar a corrigir distorções. Para os atuais aposenta- O que revolta os Parlamentares da Oposição,
dos, a reforma é um maneira segura de lhes garantir alguns Parlamentares da base do Governo e a so-
a continuidade do recebimento das aposentadorias. ciedade, representada pelos aposentados e pensio-

Um regime previdenciário que permite ao tra- nistas e também pelos trabalhadores da ativa que se
balhador, num regime especial, aposentar-se aos 36 manifestam neste País inteiro, é não apenas o con-
anos, e com essa idade comprovar legalmente que teúdo da proposta, mas também a forma como o
trabalhou 31 anos, nove meses e 26 dias, não pode Governo conduz a discussão.
estar correto. Assim como não está alguém se apo- No que diz respeito ao conteúdo, em primeiro
sentar aos 42 anos e poder comprovar que trabalhou lugar, é bom que entendamos que essa proposta é
37 anos, cinco meses e três dias. Existe esse tipo de eivada de inconstitucionalidade. Isto não é uma As-
coisa. Tenho o número do benefício: 103.080.883-7. sembléia Nacional Constituinte; é um poder deriva-
É um regime que não vejo como pode ser defendido. do. Portanto, não pode aqui tramitar proposta de

No regime do INSS, o aposentado tem o salá- emenda à Constituição que atinja cláusulas pétreas.
rio médio de 1,5 salário mínimo, e, no especial, de E essa proposta toca em direitos individuais, em di-
100 salários mínimos. Só que o aposentado com 1,5 reitos adquiridos e no pacto federativo.
salário mínimo trabalhou 44 horas semanais, com Em segundo lugar, a reforma da Previdência,
uma média de idade de aposentadoria de 60 anos; o longe de atingir os privilegiados deste País, prejudi-
que se aposentou aos 30 anos de serviço, com 100 cará fundamentalmente os trabalhadores de baixa
salários mínimos, trabalhou 30 horas semanais em renda, aqueles que recebem um, um e meio ou dois
média e teve férias de 60 dias. salários de aposentadoria.

Então, não entendo como podem aqueles que É importante que enfrentemos a tergiversação
dizem falar em nome dos trabalhadores defender um do Governo, que defende a reforma com duas argu-
regime desses, ser contra reforma que corrija essas mentações: a Previdência vai falir e o objetivo é aca-
distorções. bar com os privilégios. Mentira! Em primeiro lugar,

Seria muita ingenuidade achar que a socieda- não há déficit, mas superávit na Previdência Social
de brasileira pode continuar suportando esse regime pública. Todas as contribuições da Seguridade So-
previdenciário, que a Previdência Social tenha caixa, cial, sejam folhas de salário, Cofins, lucro, sejam
indefinidamente, para manter esse regime, no qual concursos de prognósticos ou outras fontes meno-
pequena parcela recebe a maior parte dos recursos. res, estão sendo retidas pelo Tesouro Nacional.
Não posso acreditar que essas pessoas defendam o Para que V. Exas tenham uma idéia, em 1996 e
imobilismo, porque defender o status quo é defender 1997,21.8 bilhões deixaram de ir para a Seguridade
a iniqüidade. Social porque ficaram retidos na Receita e no Te-

Por isso, voto a favor da reforma da Previdên- souro da República, para o pagamento da dívida pú-
cia, mesmo com as distorções que mantém, pois al- blica interna, de encargos previdenciários da União e
guma justiça começará a ser feita. outros fins. A União é o único empregador que não

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a contribui para a Previdência. O servidor público con-
palavra a nobre Deputada Jandira Feghali, para tribui, mas o seu patrão, que é a União, não o faz.
discutir a matéria. Isto, além de todos os desvios de recursos existen-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - tes na Seguridade Social já conhecidos. A Previdên-
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as cia é superavitária, e não deficitária. Na verdade, a
e Srs. Deputados, este debate tem-se conduzido de Previdência sustenta o Tesouro, e não o contrário,
forma apaixonada, em todos os campos. E é natural como mandam a Constituição e as leis. Como pode
que seja assim, porque não estamos apenas discu- ser deficitário um orçamento que sustenta o Tesouro?
tindo a Previdência Social, mas decidindo se este Precisamos acabar com essa farsa, segundo a
País continuará ou não a ter um sistema de proteção qual a Previdência vai falir. O que está falido no Bra-
social, que engloba a saúde, a previdência e a assis- sil é a economia brasileira, que tem um déficit de
tência social, conforme estabelece o capítulo da conta corrente, de balança de serviço e de balança
Constituição brasileira que trata da seguridade social. comercial imensos, exigindo que o dinheiro da previ-

A introdução do conceito da contribuição indireta, dência, da saúde, da assistência e de outras áreas
por meio da contribuição sobre o lucro e o faturamento socorra o rombo financeiro do Tesouro Nacional.
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Em terceiro lugar, quero referir-me aos privilé- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
gios. Estabelecer idade mínima para o trabalhador Presidência, de acordo com o art. 72 e de ofício,
do Regime Geral de Previdência, assim como para o prorroga a sessão por trinta minutos, a fim de possi-
servidor público -e quero aqui abordar especifica- bilitar a continuação da discussão da matéria.
mente o Regime Geral de Previdência - é fazer com O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente,
que o cidadão comece a trabalhar aos 14 anos de peço a palavra pela ordem.
idade e tenha de esperar 46 anos para garantir sua O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
aposentadoria. Isto é aposentadoria da vida, pois o V. Exa a palavra.
trabalhador vai morrer sem se aposentar, e não do O SR. NEIVA MOREIRA (BlocoIPDT _ MA.
emprego, pelo tempo de trabalho. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo

Retiraram a aposentadoria proporcional e apenas uma informação. Estou inscrito e verifico que
substituíram o tempo de serviço por tempo de contri- não fui chamado. Gostaria de saber o que ocorre.
buição, num País onde 57% dos trabalhadores estão
na economia informal, onde o Governo empurra os O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre

Deputado Neiva Moreira, estamos alternando Deputados
trabalhadores para o contrato temporário, para o tra- que falam favorável e contrariamente à matéria V. E>f
balho precário, acabando com o vínculo de emprego,
com a carteira de trabalho. Como exigir que se com- será o próximo oradora falar.
prove tempo de contribuição, e não tempo de serviço? O SR. NEIVA MOREIRA - Agradeço a V. Ex

a

As pessoas não conseguirão mais se aposentar. E a atenção.
esses são aqueles que recebem um, um e meio ou O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
dois salários. do a palavra ao nobre Deputado Jovair Arantes para

Outra questão que quero levantar é a chamada falar a favor da matéria.
transição, que atinge diretamente a expectativa de O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
direitos. Como podemos permitir que haja um pedá- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
gio de tempo e uma idade mínima na transição de Deputados, entendemos que as reformas no Brasil
quem já tem a expectativa do direito para se aposentar? são de extrema necessidade. Já temos alguns
Isto é uma violência, uma agressão ao direit9 do traba- exemplos de algumas coisas que até então eram in-
Ihador brasileiro. tocáveis. Não eram colocadas em prática e agora

Acaba-se também com os fundos de pensão estão dando certo. Um dos grandes exemplos é o
fechados, propiciando o que realmente o Governo trânsito brasileiro. Há muitos anos intocável, nin-
quer com essa reforma: abrir o caminho, sem qual- guém mexia com ele, e a sociedade pagava um pre-
quer limite, para o mercado segurador privado. Esta ço muito alto pela irresponsabilidade das pessoas. O
é a reforma real, a reforma do banqueiro André Lara Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado nesta
Resende, a reforma que quer o Governo Fernando Casa, mesmo com o voto contrário de alguns Depu-
Henrique Cardoso. tados, e está sendo aplicado de forma correta. A so-

Então, precisamos denunciar que não há déficit ciedade parece estar satisfeita, acreditando que as
de Previdência e que essa reforma não corta privilé- coisas estão no caminho certo.
gios e, sim, benefícios do trabalhador de baixa renda Também a reforma das telecomunicações no
e do trabalhador rural. Na verdade, o que há por trás Brasil, violentamente bombardeada, principalmente
de tudo isso é o desejo de economizar no público pelos partidos de esquerda nesta Casa, foi votada
para garantir que o mercado segurador privado - num clima extremamente tenso, parecido com o de
não apenas o nacional, mas também o internacional hoje, da Previdência. Aprovada por esta Casa, colo-
- consiga um mercado de 200 bilhões de dólares, cada em prática, está dando resultados muito impor-
que é o grande anseio do Governo e das seguradoras. tantes para a sociedade.

Obviamente, o Presidente Fernando Henrique Temos que discutir o que é bom para a socie-
Cardoso, como aluno disciplinado e subserviente ab- dade; o que vai ser bom do ponto de vista da melho-
solutamente fiel aos seus comandantes de fora, não ria de condição de vida do povo brasileiro. Não o
abre mão de dar essa sinalização e arrebentar com que será bom para sindicatos, corporações e alguns
a Previdência pública, transformando a aposentado- grupos deste País que têm usurpado, com o passar
ria em capital de risco e em mercado de capitais. E dos anos, direitos da maioria dos trabalhadores que
isto a Oposição e a sociedade não podem aceitar! deveriam ser defendidos constantemente nesta
(Palmas.) Casa.
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Alguns Deputados disseram que o Ministro
Reinhold Stephanes não poderia e não deveria estar
fazendo isso porque ele já está aposentado - S. Exa

se aposentou com 22 anos de serviço. Eu quero,
sim, parabenizá-lo pela coragem que está tendo. Ao
contrário do que dizem, o Ministro Reinhold Stepha
nes vem batendo nessa tecla desde que assumiu a
Pasta da Previdência. S. Exa, é claro, aposentou-se
usando as prerrogativas dessa lei que penaliza a
maioria do povo brasileiro que trabalha e paga seus
impostos com muito sacrifício. O pequeno não se
aposenta, mas o grande sim.

O Ministro Reinhold Stephanes está dando um
exemplo de competência e vai, com certeza, lograr
êxito, porque é um homem sério e competente e tem
administrado a Previdência com muita correção. É
um colega Deputado que nos honra, com certeza,
por estar hoje no Ministério da Previdência que não
vinha experimentando avanços importantes. Quando
surge a possibilidade de avançar, acontece esse tipo
de coisa.

É importante dizer que as reformas são neces
sárias, sim. É importante dizer também que o Presidente
da República, o Ministro Reinhold Stephanes, enfim,
o Governo, sensíveis aos apelos desta Casa em
relação aos descontos nas aposentadorias, que ini
cialmente estavam incluídos, e, principalmente, em
relação aos direitos adquiridos, retiraram, depois de
um acordo, esse artigo do projeto, de tal sorte que
as pessoas que não poderão ser penalizadas.

Quero, neste momento, dizer que o meu partido,
o PSDB, e eu, pessoalmente, somos totalmente
favoráveis à aprovação da reforma da Previdência.
Ao contrário do que alguns dizem, que isso não é
importante para o Brasil, reafirmo que será um avanço
de extrema necessidade. Então, é oportuno que
essa reforma seja votada o mais brevemente possí
vel, para que a sociedade brasileira possa ainda
aproveitar a Previdência, antes que quebre, dentro
de cinco, dez anos, que é o destino mais cruel que
pudemos traçar.

Não queremos mais aposentados especiais.
Cidadão de 42 anos, como acabou de falar o nobre
Deputado Sebastião Madeira, que comprovou 37
anos de trabalho e se aposentou na especial. Isto é
uma vergonha! Não podemos mais conviver com
esse tipo de coisa. Isto cessará a partir do momento
da aprovação dessa lei.

Outro cidadão com 35 anos aposentou-se. Pro
vou que tinha 30 anos de trabalho. Como é que um
cidadão de 35 anos de idade pode provar que traba
lhou 30 anos neste País? Só com facilidades, com

ajeitamentos que existiam nas aposentadorias espe
ciais isso podia acontecer. Vou dar, inclusive, o nú
mero do benefício desse cidadão de 35 anos de ida
de que comprovou ter 30 anos de trabalho. O núme
ro do benefício é: 102969192/1. Isso aconteceu em
Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Isso precisa
acabar.

E a reforma que vamos aprovar hoje, com certeza,
vai fazer com que o Brasil siga no caminho certo e
aprove também as outras reformas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Neiva Moreira, que
falará contra a matéria.

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, passo às mãos de V. Ex.a as razões
pelas quais o Partido Democrático Trabalhista, do
qual tenho a honra de ser Líder nesta Casa, vota
contra a proposta da reforma da Previdência Social.

Quero assinalar que os argumentos dos Deputados
governistas que defenderam essa proposta não me
convenceram e não modificaram em nada a minha
posição. Trata-se de um projeto abusivo, discrimina
tório, injusto e profundamente cruel para milhões de
brasileiros que dependem da Previdência Social.

Mais ainda, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso chega atrasado com um projeto muito liga
do à essência do neoliberalismo e absolutamente
contrário às idéias da social-democracia que S. Ex.a
diz erroneamente, ou equivocadamente ou intencio
nalmente defender. No mundo inteiro governos que
defendiam as posições neoliberais estão recuando e
procurando uma composição correta, justa para po
der defender os interesses dos trabalhadores.

Sr. Presidente, o Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar fez uma pesquisa na Câma
ra dos Deputados. Dos entrevistados, 36.2% vota
ram pela alternativa que propõe a transferência da
reforma para a próxima Legislatura, recomendando
uma maior reflexão sobre o tema; 17.9% consideram
a reforma desnecessária, já que, segundo a opinião
desses Parlamentares, o Poder Executivo estaria
aproveitando a oportunidade apenas para fazer um
ajuste fiscal cortando direitos. No conjunto são
54.1 % de Deputados que se opõem à votação, hoje,
dessa reforma.

Sr. Presidente, faço um apelo a esses Deputados
para que mantenham suas posições e impeçam, com
seus votos, que se consuma uma das maiores injus
tiças que já passaram por esta Casa. Milhões de
brasileiros serão prejudicados. Estamos sendo
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porta-vozes do clamor de imensa coletividade, na Além de tudo, não se deve esquecer que a
expectativa de que a Câmara dos Deputados não contribuição previdenciária para os assalariados do
ceda às pressões do Poder Executivo, que os Depu- setor privado é escalonada e não vai além de 11%
tados não cedam às pressões de seus líderes com- sobre o salário de contribuição correspondente a, no
prometidos com a política governamental e votem máximo, 10 salários mínimos, enquanto que os ser-
com independência, de maneira a impedir que essa re- vidores públicos contribuem com 11% sobre a sua
forma tão prejudicial aos trabalhadores seja aprovada. remuneração total. .

Sr. Presidente, apelamos, sobretudo, para a Na verdade, não se trata de um privilégio para
bancada maranhense, que está recebendo apelos os servidores públicos mas, sim, de uma grave injus-
de toda parte para que vote contra, para que não tiça que se comete contra milhões de brasileiros, tra-
ceda às pressões e aos interesses momentâneos e balhadores do setor privado, filiados a uma previdên-
ocasionais, que podem, amanhã, invalidar muitas cia pública que não lhes garante uma aposentadoria
biografias que lutaram por interesses populares no sequer aproximada do salário que recebiam quando
nosso Estado e que hoje se entregam na votação empregados. No afã de privatizar o Regime Geral da
dessa reforma profundamente atentatória aos inte- Previdência, representantes do Governo chegaram a
resses dos trabalhadores. defender, inclusive, um teto máximo de três salários

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a Previ- mínimos para aposentadoria, porque, quanto mais
dência Social, é sem dúvida alguma, assunto de in- baixo for o teto da Previdência pública, certamente
teresse direto para milhões de brasileiros. Infeliz- os que almejam uma aposentadoria superior a esse
mente, seus principais problemas não têm sido -teto vão recorrer à previdência privada.
discutidos em profundidade. Com somente 1,7% da população, segundo o

O Governo não se cansa de afirmar que a Pre- último PNAD-IBGE, ganhando acima de R$2.400,OO,
vidência está falida e que o motivo prin~ipal dessa o ideal seria fixar o teto da Previdência pública em
situação são os "privilégios" concedidos aos servido- 20 ou 25 salários mínimos, para que a maioria dos
res públicos. Ora, Sr. Presidente, a manobra do trabalhadores brasileiros pudesse receber uma apo-
Governo é apresentar a exceção corno regra. A sentadoria com valor aproximado ao seu últirno salário.
Oposição sabe bem que existem aposentadorias Na verdade, Sr. Presidente, os servidores
milionárias, mesmo porque ela foi a primeira a públicos não são os responsáveis pelo propalado
denunciar esses escândalos. Mas confundir a "déficit da Previdência".
opinião pública, como faz o Governo, tentando pas-
sar a idéia de que todos os servidores públicos são Ao contrário, a Previdência é superavitária, por-
privilegiados e inclusive responsabilizá-los pelo déficit que os recursos que, constitucionalmente devem ser
da Previdência, é inadmissível. destinados à seguridade social e, portanto, à Previdên-

O Governo, na sua propaganda enganosa, cia, corno o Cofins e a Contribuição sobre o Lucro são
apresenta a possibilidade de o servidor público desviados ou retidos pelo Tesouro para pagar gastos

da União, inclusive juros da dívida interna.aposentar-se, ganhando na inatividade corno se esti-
vesse em serviço ativo (§ 4° do art. 40 da Constituição A verdade é que a Previdência tem financiado
Federal), como um "privilégio", quando comparada o Tesouro Nacional, sendo que nos últimos três
essa situação com o limite máximo das aposentado- anos, mais de R$18 bilhões, oriundos das contribui-
rias no Regime Geral da Previdência (setor privado), ções (Cofins, Contribuição sobre o Lucro) tiveram
em que esse limite é atualmente de 10salários mínimos. destinação diversa daquela prevista na legislação.

Vale observar, em primeiro lugar, que as des- O escândalo é de tal ordem que a mentira mil
pesas dos que se aposentam não sofrem redução. vezes propagada, principalmente pelas principais rá-
Ao contrário, os gastos com a saúde, especialmente dios e TVs, começa a ser desmentida por jomalistas
com a compra de remédios, são quase inevitáveis competentes e corajosos como José Casado que,
na velhice. em matéria, ontem publicada na Gazeta Mercantil,

Em segundo lugar, que privilégio é esse quando, prova que a Previdência financia o Tesouro.
segundo dados do próprio Ministério da Administração Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, como
e Reforma do Estado - MARE, 47,9%, quase a me- dissemos, é necessário discutir em profundidade os
tade dos servidores inativos do Executivo, têm pro- problemas da Previdência e não, como faz o Governo,
ventos menores que R$1.000,OO e 86,9% desses demagogicamente, ao tentar transformar o servidor
aposentados recebem menos que R$2.000,OO ? público em "saco de pancadas".
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Cabe, em primeiro lugar, recordar como a numa proposta de reforma, na verdade de anti-refor-
Constituição de 1988 tratou o tema. A Constituição ma, cujo principal objetivo não é uma Previdência
cidadã do inesquecível Ulysses Gl,imarães englobou pública que proteja o cidadão na sua velhice, mas
no mesmo conceito de Seguridade Social a Previ- sobretudo uma previdência que seja um negócio de
dência, a Saúde e a Assistência Social. grande interesse para o capital financeiro, para as

Os arts. 194 e 195 da Constituição, ao definir grandes seguradoras e bancos.
que a Seguridade Social será financiada por toda a Sr. Presidente, a Proposta de Emenda à Constitui-
sociedade, de forma direta e indireta, traduzem a ção n° 33195 iniciou sua tramitação na Câmara, onde, in-
responsabilidade do coletivo pela perda de capaci- felizmente, a base governista logrou aprovar que a apo-
dade laborativa do indivíduo - seja por velhice, seja sentadoria não seria mais por tempo de serviço, mais
por doença. sim por tempo de contribuição. Dava-se ênfase ao cha-

Essa concepção é a mesma da social-democracia mado equilíbrio financeiro e atuarial, exigências típicas
a que se filia nosso partido, o Partido Democrático do seguro social, como se os benefícios da Previdência
Trabalhista. Não foi por outra razão que os Consti- devessem ser pagos tão-somente com as contribuições
tuintes eleitos pelo PDT estavam entre os que mais previdenciárias que, a rigor, sempre foram pagos exclu-
se destacaram na luta para que essa visão solidária sivamente pelos trabalhadores.
e humanista prevalecesse no texto constitucional. E Mas as oposições aqui na Câmara consegui-
não foi somente em relação à Seguridade Social, ram manter importantes direitos previdenciários dos
mas às principais conquistas dos trabalhadores no trabalhadores, como a aposentadoria proporcional, o
primeiro e segundo Governos Vargas foram inscritas teto de dez salários mínimos para os benefícios, a
pelo Constituinte de 1988 na Constituição. não exigência da idade mínima etc.

Mas, já que naquele instante os conservadores O Governo, através do Parecer n° 104, da
nucleados no grupo político denominado ·Centrão·, Advocacia-Geral da União, aprovado pelo Presidente
cujas figuras mais destacadas eram as mesmas que da República, permitiu que seguradoras e bancos
hoje são os principais Líderes da base governista, estrangeiros viessem explorar a previdência privada
propl.nham que a Seguridade Social fosse substituí- em nosso País.
da por outro conceito - o do seguro social, através A PEC foi enviada ao Senado e a pressão das
do qual só deve receber aposentadoria ou benefício instituições financeiras e do Governo mudaram radi-
quem por ele pagar. Mas foram derrotados. calmente a PEC aprovada pela Câmara.

Nessa época crescia a onda conservadora nos Não posso, no entanto, deixar de fazer referência
principais países centrais, na Europa, nos Estados ao descaso com que o Governo e sua base de sus-
Unidos, Japão etc., anunciando ao mundo, com a tentação nessa Casa tratam as perdas que os apo-
queda do muro de Berlim em 1989, que, através do sentados pelo INSS tiveram em seus benefícios nos
que se convencionou chama'" de neoliberalismo, a últimos oito anos. De nossa parte, vamos continuar
felicidade dos povos e das Nações seria encontrada lutando para recuperar o poder de compra que os
numa economia globalizada. proventos de milhões de aposentados tinham na

O Brasil não poderia ficar imune ao que acon- data de sua conversão.
tecia no mundo, sobretudo porque setores da Oposi- O Governo, inclusive contrariando muitos De-
ção não souberam ou não puderam forjar a unidade putados de sua base, tenta também, por todos os
de todas as forças populares que àquela época já meios, manter a contribuição previdenciária para os
propúnhamos. servidores aposentados e pensionistas para arrecadar

Em nosso País, Fernando Collor vence as elei- R$1,7 bilhão por ano, aproximadamente a mesma
ções e no interesse das grandes corporações, sem- quantia que a duplicação da taxa de juros por ele de-
pre apoiadas no que há de mais retrógrado dentro terminada no final de 1997 acrescentou nas despesas
do País, propõe, no famoso "emendão· enviado ao com a dívida interna - R$1,6 bilhão por mês.
Congresso, uma mini-reforma constitucional - a in- Essas, Sr. Presidente, são as considerações
viabilização da Previdência pública OfICiai, restringindo-a que no momento tenho sobre a questão previdenciária.
àqueles que percebessem até o limite de três salários Mas quero terminar fazendo um apelo à bancada do
mínimos, não deixando outra opção aos demais Maranhão, para que atenda ao clamoroso apelo dos
assalariados senão a previdência privada. aposentados e segurados da Previdência do nosso

As mesmas propostas de privatização foram Estado, votando contra essa injusta e cruel proposta
renovadas pelo Presidente Fernando Henrique cardoso, do Governo.
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o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Para
falar a favor da proposta, concedo a palavra ao
nobre Deputado Márcio Fortes.

O SR. MÁRCIO fORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, já há algum tempo, passados três anos da
apresentação dos primeiros textos da proposta de
reforma do sistema previdenciário brasileiro, após
muitos equívocos, situações até pouco comuns na
Câmara dos Deputados e após o percurso pelo Se
nado Federal, volta no dia de hoje ao plenário da
Câmara dos Deputados uma proposta bastante mo
dificada e, com certeza, depurada de defeitos ou de
maus conceitos que a tomavam de difícil compreensão
e, às vezes, até de aplicação.

O fato é que todos devemos reconhecer que a
Previdência Social brasileira é, a um tempo, social
mente iníqua, atuarialmente inconsistente e inútil
pelo seu potencial de contribuição à poupança brasi
leira, sem falar da dicotomia vergonhosa e clara que'·
existe entre aqueles que contribuem para o sistema
previdenciário gerido pelo INSS, em geral funcioná
rios do setor privado da economia, e aqueles que
têm suas aposentadorias reguladas pelo sistema do
servidor público.

Tanto de um lado quanto do outro acontecem
os mesmos fenômenos: a iniqüidade, a inconsistência
atuarial e a inutilidade para o aspecto de poupança.

Do lado da previdência privada, a maior iniqüi
dade que existe reside no fato de trabalhadores que
contribuíram durante 20,30,32 anos terem de jogar
fora todo esse potencial, toda essa poupança por
perderem o emprego e a anotação na carteira de tra
balho faltando pouco tempo para a aposentadoria. É
covarde, é triste ver pessoas idosas, tendo trabalha
do uma vida inteira, a mendigar assinaturas em suas
carteiras de trabalho apenas pela manutenção do
vínculo empregatício. Como também é iníquo 
como está no texto constitucional - o benefício previ
denciário ser calculado pela média aritmética das 36
últimas contribuições, gerando distorções dos dois
lados: os que recolhem sobre valores muito baixos
ao longo de 30 ou mais anos e faltando três anos,
com diversos expedientes multiplicam a contribui
ção, e o caso inverso, daqueles que contribuíram du
rante muitos anos com valores mais elevados, fa
zendo, portanto, jus a uma poupança maior, a um
pecúlio proporcional, e vêem-se nos últimos anos de
suas vidas privados de vínculo empregatício, preci
sando submeter-se a salários mais modestos.

É também fácil constatar que os dois sistemas
não podem conviver em paralelo. Mais de 16 milhõ~

es de brasileiros recebem o benefício da aposentado
ria pelo INSS a uma média de pouco mais de dois sa
lários mínimos, tendo contribuído seguramente mais
de três décadas e estando a uma idade aproximada de
60 anos. No serviço público, as contribuições variam.
Podem ser contribuições de poucos anos, em tomo de
cinco, até de toda uma vida, fazendo uma média de 20
anos de contribuição, mas constata-se que cerca de
três milhões de brasileiros despendem, no seu conjun
to, o mesmo que outros 16 ou 17 milhões, com apo
sentadorias médias de 16 ou 17 salários mínimos,
aposentando-se, na média, aos 50 anos de idade.

No setor público não existe a alegada fraude
da Previdência nem a alegada dificuldade de fiscali
zação, eis que o sistema é automático, as contribui
ções saem direto da folha para uma conta do próprio
Tesouro. Não há necessidade de fiscalização e é
inútil qualquer esforço de melhora da máquina de
arrecadação, simplesmente porque não existe essa
tal arrecadação.

São os três defeitos e as injustiças e iniqüida
des que se pretende corrigir com a aprovação da
proposta de emenda à Constituição que hoje se vota
em primeiro turno.

É importante que todos tenhamos em conta
que o que estamos fazendo é uma virada na Histó
ria, em mais um capítulo do processo geral de refor
mulação de todo o arcabouço legislativo que, por
mais esse aspecto, o previdenciário, prepara o Brasil
para uma nova época: de prestígio àqueles que tra
balham e não aos que especulam; de estímulo àque
les que poupam e não apenas aos que se endivi
dam; e de prestígio sobretudo àqueles que trabalham
com correção e com visão de seu próprio Muro.

É importante que todos tenhamos isso em conta
e que, com patriotismo, coragem e tranqüilidade
possamos, na data de hoje, votar pela aprovação
dessa PECo

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo
a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota para falar
contra a matéria.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, temos acompanhado aqui desde
ontem a discussão da reforma da Previdência Social.

O Governo deveria ter enviado outras propos
tas a esta Casa, como as reformas tributária, fiscal e
política, e não a reforma da Previdência Social, que
só vem prejudicar o trabalhador, o pensionista e o
aposentado.

E deveria o Governo perceber que o grande
problema da Previdência Social é a sonegação. Eu



o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra o nobre Deputado José Carlos Vieira para
falar a favor.
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não daria tanto peso às fraudes. Roubaram demais O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
e até podem continuar roubando. Roubar a Previ- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
dência Social é pouco. O que realmente pode invia- Srs. Deputados, tive a honra de participar como
bilizar a Previdência Social, Deputado José Pinotti, é Vice-Presidente da Comissão da Reforma da Previ-
a falta de arrecadação. dência, que procurou novamente ouvir com muita

Há 20 anos, Srs. Deputados, um fiscal era res- atenção as opiniões dos mais diversos segmentos
ponsável pela fiscalização de 790 empresas. Pas- da sociedade.
mem V. Ex.as: hoje um fiscal da Previdência Social Depois de três anos debatendo nesta Casa o
tem sobre seus ombros 3 mil e 500 empresas para projeto de reforma da Previdência, mais uma vez o
fiscalizar! É claro que e não fiscaliza coisa alguma. Governo, através das Lideranças dessa Comissão,
Quem paga a Previdência Social é o trabalhador, votou favoravelmente a que ouvíssemos os trabalha-
porque a contribuição já vem descontada em folha. dores que lá estiveram, representantes da CUT, da
Quem está construindo não paga Previdência Social. CGT, dos universitários, representantes dos mais di-
E teria que fazê-lo. As pessoas constroem na clan- versos segmentos voltaram a falar em previdência.
destinidade. Não pagam à Previdência e depois de Portanto, o projeto foi amplamente discutido mais
10 anos esse imóvel é averbado no cartório sem que uma vez.
nada tenha sido pago à Previdência Social. Está presente no plenário o mui digníssimo

O que está faltando ao Governo do Presidente Deputado Arnaldo Madeira, Relator da reforma da
Fernando Henrique Cardoso e às suas lideranças Previdência nessa última fase. O relatório cumpriu
'nesta Casa é discutir. Talvez seja o caso até de pri- todas as exigências após ter sido amplamente deba-
vatizar a fiscalização da Previdência Social, pagar tido, mais uma vez, naquela Comissão.
bem aos fiscais, dar garantias ao segurado. E não Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a ver-
trazer essa proposta medíocre para ser votada e dade é que o substitutivo que veio do Senado Fede-
aprovada Deus sabe como. Talvez da maneira como ral está maduro. Nele encontramos todas as modifi-
o foi a emenda da reeleição. As fraudes vieram de- cações necessárias para que tenhamos uma refor-
pois. As denúncias vieram depois e\ninguém foi pu- ma que o País exige. O povo brasileiro quer as refor-
nido. Punidos serão, Presidente Efraim Morais, o tra- mas, quer que mudemos o panorama do País que,
balhador e o aposentado. em termos de previdência, é uma vergonha!

Há que se ter coragem e hombridade para A vergonha que existe no País e que a Oposi-
apresentar uma proposta. E aqui está mais uma pro- ção quer esconder, empurrando com a barriga, a
posta do Partido Socialista Brasileiro, a de cobrar de vergonha que há na reforma da Previdência - que a
quem deve, de quem deverá, de quem pode ser tri- Oposição não quer votar favoravelmente - está clara
butado e que mantém empregados na clandestinidade. e evidente nas aposentadorias que existem hoje e
Esta é a proposta do PSB. que constituem as maiores aberrações que podemos ver.

Não vamos votar a favor da proposta do Na minha região, o Sul do País, numa cidade
Governo porque ela prejudica os trabalhado- próxima à minha querida Joinville - e lá também en-
res, não vamos votar a favor da proposta do Go- contramos aberrações - temos casos de pessoas,
vemo porque mentem. Mentem quando dizem como constatei, que se aposentaram, sadias, com
que o trabalhador não vai ter prejuízo, mentem 35 anos de idade e mais de 30 anos de tempo de
quando dizem que a Previdência está quebrada serviço. Tenho o caso de uma pessoa com 35 anos
porque a arrecadação é pouca; é pouca porque idade e que se aposentou com 30 anos, seis meses e
não se cobra. três dias de serviço. Como se consegue isso? Essa

Por isso deixamos nosso protesto veemente. pessoa teria começado a trabalhar aos cinco anos de
Fazemos um apelo mesmo a Deputados de partidos idade? Não, consegue-se esse tempo em razão da
que dão apoio ao Governo: olhem para suas bases, acumulação de tempos fictícios previstos em leis imo-
olhem para os aposentados, olhem para os pensio- rais, aprovadas com base em um texto constitucional
nistas e votem contra essa excrescência de proposta incompleto, que permite aberrações corno essas.
de reforma da Previdência Social. É preciso citar que os 17 milhões de segurados

do INSS, trabalhadores comuns que se aposentam
com 62 anos de idade em média, todos juntos, con
somem 48 bilhões de reais da Previdência, enquanto
os 3 milhões do setor público, que representam ape-



03964 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

nas 15% do total de servidores, têm um salário mé- com uma política dessa? Não há previdência que se
dio de 2 mil reais na aposentadoria e consomem estabeleça.
mais da metade dos recursos, mais até do que con- Essa é a medida do ponto de vista econômico
somem aqueles 17 milhões que recebem salários que acaba com a Previdência. Mas o objetivo está
miseráveis. muito claro. Em entrevista à Folha de S.Paulo, no

Por isso queremos mudar essa realidade e preci- dia 28 de janeiro, o Sr. Fernando Henrique Cardoso,
samos acabar com isso, e o texto acaba com as apo- ao tratar da Previdência Social, disse: ·Sei que é im-
sentadorias em duplicidade; são duas, três e até quatro portante aprová-Ia para sinalizar para os investidores
aposentadorias acumuladas! Isso não tereroos mais. estrangeiros. Vamos aprová-Ia até março".

É preciso esclarecer à Nação brasileira que Esse é o objetivo claro: sinalizar ao capital es-
nós, Deputados, acabamos também com as aposen- trangeiro, com a aprovação desse projeto, que pode
tadorias especiais, inclusive dos Congressistas, eli- vir, que esse Governo está disposto a acabar com a
minando o IPC e acabando com as vantagens que Previdência pública e a abrir o mercado brasileiro de
nós, de fato, se fôssemos mais sábios, já deveríamos 200 bilhões de dólares às seguradoras privadas e
ter acabado há mais tempo. aos bancos que exploram a previdência privada.

Portanto, Sr. Presidente, votaremos "sim" ao Isso é concreto.
substitutivo e a essa proposta de reforma, porque Esse é um projeto tampão, como é conhecido,
entendemos que já é hora de acabarmos com os para que não haja uma mudança muito radical neste
privilégios e de darmos condições para que, no momento de eleição. Já existe em elaboração no
futuro, a Previdência possa pagar muito mais Governo - isso está claro, é de conhecimento públi-
àqueles que mais precisam e aos mais necessitados, co e está nos jornais - a elaboração de uma segun-
pois são a esses que estamos defendendo. da reforma, chamada reforma 11 da Previdência, cujo

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Concedo objetivo é instituir a capitalização previdenciária indi-
a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz para vidual e reduzir esse teto para três salários mínimos.
falar contra. Essa é a Previdência que vamos ter; o resto será

uma previdência privada, escancarada. Esse é o ob-
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - jetivo claro. Quem discorda disso é só ler essa de-

DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.
as

, claração e uma outra, no jornal, no sentido de que o
e Srs. Deputados, antes de mais nada gostaria de maior aliado do Governo no Congresso, o PFL, já
informar que há uma mobilização muito grande de está trabalhando em uma proposta alternativa para
trabalhadores de todo o País - mais de 5 mil - entre explorar ao longo desse ano eleitoral.
servidores e trabalhadores da iniciativa privada, tra-
balhadores rurais sem terra, na Esplanada dos Mi- Além disso, o próprio Executivo admite que
nistérios. Isso tem-se reproduzido também em todo não consta dessa reforma todas as mudanças que

gostaria de ver realizadas e não esconde estar deseo País, na justa e legítima manifestação do nosso
povo contra essa reforma. nhando outro projeto que promete ser mais duro e

arrojado, já qualificado pelo próprio Ministro da Fa-
Gostaria de entrar no mérito dessa reforma zenda Pedro Malan "como a verdadeira reforma".

para mostrar que o objetivo claro da chamada reforma A verdadeira reforma vai vir e já está anuncia-
da Previdência é acabar com a previdência pública. da. Portanto, o que estamos votando aqui, obvia-
Esse é o objetivo e quero provar isso aqui. mente, é a retirada dos direitos dos trabalhadores,

Em primeiro lugar, as medidas que constam sobretudo dos trabalhadores do INSS, que não têm
dessa reforma, seguramente, não resolvem os pro- - e o Governo reconhece pelo menos isso - nenhum
blemas da Previdência, porque para se ter uma pre- tipo de privilégio etc. E, ao se passar do tempo de
vidência sadia é preciso haver emprego e salário. serviço para o tempo de contribuição, excluem-se os
Sem isso não há possibilidade de haver uma previ- trabalhadores rurais, urbanos, que não têm como
dência. O que faz esse Governo? É o Governo da comprovar, durante 35 anos ininterruptos, o descon-
recessão, com 57% dos trabalhadores com trabalho to. Então, retira-se esse desconto e não acabam os
informal e, além disso, institui o contrato temporário privilégios, porque estão mantidos. Haverá acumula-
de trabalho para tomar precária e diminuira arrecadação. ção, como a dos próprios Parlamentares. Então, não

Em segundo lugar, quanto aos salários, há um acabam com os privilégios coisa alguma e não abor-
arrocho violento como nunca visto na História do dam as questões fundamentais como o combate à
Brasil. Então, como é que pode haver previdência sonegação, à fraude, e o desvio de recursos da Se-
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guridade, que são utilizados pelo Tesouro, quando Há o filho de meu caseiro, da propriedade em
deveria acontecer justamente o contrário. que morei, durante 20 anos, em Campinas, filho de

Sr. Presidente, para concluir, não adianta vir Seu Sebastião, que se chama Sebastiãozinho, que
aqui trazer um exemplo de uma pessoa que se apo- começou a trabalhar, como milhares e milhões de
sentou com 35 anos e provou que teve 30 anos de crianças pobres como ele, aos 15 anos de idade. Ele
trabalho. Isso é fraude e deveria servir de autocríti- tem 27 ou 28 anos hoje e não conseguiu carteira as-
ca; deveriam reconhecer: somos incompetentes, não sinada em 20% de seu tempo de trabalho, e não vai
conseguimos gerenciar o sistema - principalmente conseguir daqui por diante também, porque a situa-
esse Ministro - porque permitimos que alguém prove ção piorou muito, nesta fase difícil por que estamos
que com 5 anos começou a trabalhar, e nós estamos passando, sendo que 40% dos nossos trabalhado-
pagando. Isso não é exemplo que se possa generalizar. res são informais. Portanto, mesmo que ele queira

O exemplo geral é o seguinte: a maioria dos contribuir e contribua, não vai contribuir o suficiente
trabalhadores do Brasil tem um benefício horroroso para se aposentar pelo tempo de contribuição; vai
de um salário mínimo, e são os penalizados; e há aposentar-se aos 65 anos de idade e vai trabalhar
abusos, aposentadorias grandes, por incompetên- 50 anos, Sr. Presidente. Sebastiãozinho, o filho do
cia, porque a lei diz que há um teto e esse Gover- meu caseiro, ao contrário do meu filho, que trabalha-
no não cumpre a lei. Quando é para tirar o privilé- rá 35 anos confortavelmente, vai trabalhar 50 anos
gio de uma pequena casta que ganha aposentado- desconfortavelmente, ganhando salário de miséria,
ria de 40 ou 60 mil, que se cita como exemplo, muitas vezes desempregado e passando fome.
mas que é uma exceção, que ocorre pela incom- Há milhões de Sebastiãozinhos por aí. Meus
petência do Governo de não cumprir a lei, dizem filhos não são tão freqüentes.
que isso acontece porque a Previdência não fun- Eu não estou aqui, Sr. Presidente, para defender
ciona e não presta. os interesses do meu filho. Aliás, quando vim para

Então, obviamente, queremos uma reforma da cá, os meus filhos reuniram-se e disseram-me: ·0

Previdência. Essa é a diferença. A Oposição brasilei- senhor vá lá, pai, para defender os interesses dos
ra quer uma reforma da Previdência, mas uma Previ- excluídos·. Estou aqui para defender os interesses
dência justa, solidária, administrada .com o acompa- dos excluídos, para defender os interesses de milhões
nhamento dos trabalhadores, uma Previdência que e milhões de jovens brasileiros que estão exatamen-
conceda benefícios adequados e que não sirva para te na mesma condição que o filho do meu caseiro. É
interesses individuais e particulares, como acontece essa perversidade que essa reforma vai fazer, e é
nesta Previdência. por isso que algumas pessoas vieram aqui e falaram

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- mais alto.
do a palavra ao Sr. Deputado José Pinotti para dis- Entretanto, o Presidente desta Casa põe o Cor-
cutir a matéria. regedor para punir essas pessoas e não para punir o

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão Deputado José Lourenço, que cometeu fraude.
do orador.) - Sr. Presidente, tenho um filho que se Envergonho-me de estar nesta Casa. O pior é que
formou em arquitetura aos 24 anos. Começou a essa fraude foi convalidada pelo Presidente da
trabalhar com carteira assinada, recolhendo contri- Casa. É uma questão vergonhosa!
buição, aos 25 anos. André, que é meu filho, deverá E mais: tudo isso está sendo feito - o Deputado
trabalhar, dentro das regras normais que estão sendo Agnelo Queiroz disse isso muito bem há poucos mi-
impostas agora, às mudanças que estão propondo, nutos - para privatizar a Previdência, para fazer uma
durante 35 anos. Vai contribuir, tem condições de grande negociata de um mercado de 200 bilhões,
fazê-lo; manterá a sua contribuição, guardará os que se vai transformar na segunda reforma da Previ-
seus documentos e vai aposentar-se com 35 anos dência, gerando uma transferência do Erário para o
de trabalho e 60 anos de idade. setor privado, como aconteceu no Chile, de 1 trilhão

Não acho, meu caro Deputado VICente Cascione, e 400 bilhões de dólares ou de reais. É isso que
que essas regras que estão sendo implantadas vão estamos votando.
prejudicar o meu filho. Ele pode cumprir tudo isso E para votar isso precisamos cercar o
perfeitamente bem; teve um pai que pagou os seus Congresso Nacional com o Exército ou com a
estudos, está trabalhando confortavelmente num pe- Polícia Militar, porque estamos, como de hábito,
queno escritório, não pretende ficar rico, vai trabalhar como é comum, votando contra os interesses da
35 anos e aposentar-se aos 60 anos de idade. nossa população.



Piauí
Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No

gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes
- PFL; Júlio Cesar PFL; Mussa Demes - PFL; Paes
Landim - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL; Cipriano Correia 

PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto

- PFL; Enivaldo Ribeiro PPB; Gilvan Freire - PSB;
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB; José Luiz Clerot
- BlocoIPMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco
Fernando Ferro - BlocolPT; Fernando Lyra 

PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Oliveira 
PFL; José Chaves - BlocoIPMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Phiaulyno
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Osvaldo Coelho 
PFL; Pedro Correa - PPB; Ricardo Heraclio - PSB;
Roberto Fontes - PFL; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas
Alberico Cordeiro - PTB; Carlos Magno - PFL;

José Teles - PPB; Pedro Valadares - PSB.

Bahia
Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 

PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Coriolando Sales - Bloco/PDT; Domingos Leonelli
PSB; Eujacio Simões - PL; Felix Mendonça - PTB;
Jaime Fernandes - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Ja
ques Wagner - Bloco/PT; João Almeida - PSDB;
José Carlos Aleluia - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mario Negromonte 
PSDB; Pedro lrujo - Bloco/PMDB; Roberto Santos 
PSDB; Sergio Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Al
ves - Bloco/PDT; Simara Eallery - Bloco/PMDB; Ur
sicino Queiroz - PFL.

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará
Altonio Brasil - Bloco/PMDB; Benedito Guima

rães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco/PMDB; Olavio
Rocha - PSDB; Paulo Rocha - BlocolPT; Socorro
Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; João Thomé - Blo

coIPMDB; José Melo - PFL; Luiz Fernando - PPB;
Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT; Expedito Ju

nior - PFL; Si/vernani Santos - PFL.

Acre
Célia Mendes - PPB; Osmir Lima - PFL; Zi/a

Bezerra - PFL.
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Sr. Presidente, volto a dizer que me envergonha- Marcia Marinho - PSDB; Pedro Novais - Blo-
rei desta Casa se ela aprovar essa reforma, como está co/PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho -
querendo aprovar, no "tapetão", na fraude e contra o PFL; Sebastião Madeira - PSDB.
interesse do cidadão brasileiro. Temos certeza absolu- Ceará
ta, eu e os Deputados que me ouvem, que viemos Antonio dos Santos - PFL; Edson Silva _
aqui para defender o interesse da nossa p'op~la~o, PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Patriota _
que hoje sofre com o desemprego, com a pnvatlzaçao Bloco/PMDB· Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José li-
da saúde e da educação. E agora querem privatizar a nhares _ PPB; José Pimentel - Bloco/PT; Leonidas
Previdência de uma maneira perve.rsa. . Cristino - PPS; Nelson Otoch - PSDB; Pinheiro Lan-

Por isso, queremos discutir um pouco mais. dim Bloco/PMDB; Rommel Feijó - PSDB; Vicene
Não somos contra a reforma. Em um mundo ern mu- Arruda _ PSDB.
dança quem é contra a reforma é um homem atrasa
do, é um país atrasado. Queremos um País moder
no, mas queremos discutir a reforma ponto por pon
to, para não beneficiar o meu filho e prejudicar o filho
do meu caseiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Devido

ao esgotamento do prazo de duração desta sessão
extraordinária, fica adiada, de ·ofício", a continuação
da discussão da matéria para a próxima sessão.

Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do

lores Nunes - PFL; Freire Junior - Bloco/PMDB;
Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Blo
coIPMDB.

Maranhão
Alberico Filho - BlocoIPMDB; Cesar Bandeira

- PFL; Costa Ferreira - PFL; Magno Bacelar - PFL;
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Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;

Antonio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Carlos Melles
- PFL; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando Diniz 
Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Genésio Ber
nardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetli 
PPB; Hugo Rodrigues d~ Cunha - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel - PPB; Israel pinheiro - PTB; João Fas
sarella - Bloco/PT; José Rezende - PPB; José
Santana de Vasconcellos - PFL; Lael Varella 
PFL; Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria Elvira 
Bloco/PMDB; Maurício Campos - PSDB; Mauro
Lopes - Bloco/PMDB; Narcio Rodrigues - PSDB;
Nilmário Miranda - Bloco/PT; Odelmo Leão - PPB;
Paulo Delgado - Bloco/PT; Roberto Brant - PSDB;
Romel Anizio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
co/PMDB; Sandra Starling - Bloco/PT; Sérgio Mi
randa - Blco/PCdoB; Silas Brasileiro - Blo
co/PMDB; Silvio Abreu - Bloco/PDT; Zaire Rezen
de - Bloco/PMDB.

I Espírito Santo
AdJlson Salvador - Bloco/PMDB; Luiz Buaiz

- PL; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Blo
co/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro
jAlcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;

Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos - PSDB;
Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
co/PDT; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Blo
colPCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson 
Bloco/PMDB; José Carlos Coutinho - PFL; José
Egydio - PFL; Laprovita Vieira - PPB; Laura Car
neiro - PFL; Lima Netto - PFL; Mareio Fortes 
PSDB; Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira 
Bloco/PDT; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Os
mar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Rober
to Campos - PPB; Rubem Medina - PFL; Si
mão Sessim - PPB.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold

man - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; An
tônio Carlos Panunzio - PSDB; Arnaldo Faria de Sá
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PPB;
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Celso Russoman
no - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Bueno 
PPB; Cunha Lima - PPB; Delfim Netto - PPB; Edi
nho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Jorge - Blo-

co/PT; Fausto Marete!lo - PPB; Fernando Zuppo 
Bloco/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo
Bloco/PT; Hélio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan Valente
- Bloco/PT; Jair Meneguelli - Bloco/PT; João Mellão
Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu
Mudalen - PPB; José Augusto - PPS; José Coimbra
- PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Blo
co/PT; José Pinotti - PSB; Luciano Zica - Bloco/PT;
Marta Suplicy - Bloco/PT; Ricardo Izar - PPB; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga
Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão
Gomes - PPB; Vicente Cascione - PTB; Wagner
Rossi - Bloco/PMDB; Welson Gaparini - PSDB; Zu
laie Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Blo

co/PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry 
PSDB; Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - Blo
co/PMDB.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Augusto Carva

lho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante
- BlocolPT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - BIo
coIPT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás
Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 

BlocoIPMDB; Carlos Mendes - BIocoIPMDB; Jovair 
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - BlocoIPMDB; Orcino
Gonçalves - BlocoIPMDB; Pedro Wilson - BlocolPT;
Roberto Balestra - PPB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB; Marçal Filho - PSDB;

Marisa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Blo
co/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná
Affonso Camargo - PFL; Antonio Ueno - PFL;

Chico da Princesa - PTB; Fernando Ribas Carli 
PPB; Flávio Arns - PSDB; José Borba - PTB; José Ja
nene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hau
Iy - PSDB; Maurício Requião - BlocoIPMDB; Max Ro
senmann - PSDB; Nedson Micheleti - BlocoIPT; Nel
son Meurer - PPB; Odilio Balbinotti - PSDB; Paulo
Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo
Barros - PPB; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina
Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino 

Bloco/PMMDB; Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti 
PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi 
PPB; Milton Mendes - BlocolPT; Neuto de Conto -
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Bloco/PMDB; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon
- Bloco/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 

PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal 
Bloco/PDT; Darcisio Perondi - Bloco/PMDB; Ezi
dio Pinheiro - PSDB; Feter Junior - PPB; Germa
no Rigotto - Bloco/PMDB; Jair Soares - PPB; Jar
bas lima - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luis Ro
berto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mainardi - Blo
co/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Nelson
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB;
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel - Blo
co/PMDB; Renan Kurtz - Bloco/PDT; Wladomiro
Fioravante - Bloco/PT; Wilson Cignachi - Blo
co/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima
Luciano Castro - PSDB; Moisés lipnik - PL.

Amapá
Eraldo Trindade - PPB; Valdenor Guedes - PPB.

Pará
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - Blo

coIPDT; Hilário Coimbra - PSDB; José Priante 
Bloco/PMDB; Mário Martins - BlocoIPMDB; Nicias
Ribeiro - PSDB; Raimundo Santos - PFL.

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB; Átila Lins - PFL; Euler

Ribeiro - PFL.

Rondônia
Confúcio Moura - BlocoIPMDB; Emerson Ola

vo Pires - PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Oscar
Andrade - PFL.

Acre
Carlos Airton - PPB; Chicão Brígido - Blo

coIPMDB; Emílio Assmar - PPB.

Tocantins
João Ribeiro - PFL; Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão
Antonio Joaquim Araújo - PL; David Alves Sil

va - PPB; Eliseu Moura - PL; Haroldo saboia - Blo
colPT; Jayme santana - PSDB; Mauro Fecury 
PFL; Nan Souza - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará
Anibal Gomes - PSDB; Antonio Balhmann 

PPS; Amon Bezerra - PSDB; Paes de Andrade -

BlocolPMDB; Pimentel Gomes - PPS; Roberto Pessoa
-PFL.

Piauí
Alberto Silva - Bloco/PMDB; João Henrique 

Bloco/PMDB.

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB;

Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB; João Faustino
-PSDB.

Paraíba
Armando Abilio - BlocoIPMDB; José Aldemir 

Bloco/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB; Roberto
Paulino - Bloco/PMDB.

Pernanbuco
Alvaro Ribeiro - PSB; Antonio Geraldo PFL;

Humberto Costa - Bloco/PT; João Colaço - PSB;
Salatiel Carvalho - PPB; Severino Cavalcanti - PPB;
Vicente André Gomes - PSB.

Alagoas
Ceci Cunha:"" PSDB; Fernando Torres - PSDB;

Moacyr Andrade - PPB; Pedro Luís Albuquerque - PFL.

Sergipe
Bosco França - PMN; Cleonâncio Fonseca 

Bloco/PMDB; Marcelo Déda - Bloco/PT.

Bahia
Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo

Lima - BlocolPCdoB; Jairo Azi - PFL; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Lourenço - PFL;
Luís Eduardo - PFL; Nestor Duarte - PSDB; Prisco
Viana - PPB; Roland Lavigne - PFL.

Minas Gerais
Bonifácio de Andrada - PSDB; Jaime Martins 

PFL; João Magalhães - BIocoIPMDB; Leopoldo Bess0
ne - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mário de Oli
veira - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander
- PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL;
saraiva Felipe - BlocoIPMDB; Sérgio Naya - PPB; Til
den santiago - BIOCOIPT; Vrttório Medioli - PSDB.

Espírito Santo
Etevalda Grassi de Menezes - BIcoIPMDB; Feu

Rosa - PSOB; João Coser- BIocoiPT; Luiz Durão - PFL

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Álvaro Valle - PL; Ayrton Xerez - PSDB;
Carlos Santana - BlocolPT; Cidinha Campos - Blo
coIPDT; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Lindberg Farias - PSTU; Marcia Cibilis Viana 
Bloco/PDT; Maria da Conceição Tavares - Blo-



Mato Grosso do Sul

Flavio Derzi - PPB; Marilu Guimarães - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Basílio Villani - PSDB; Dilceu Sperafico - PPB;
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB; João Iensen 
PPB; Padre Roque - Bloco/PT; Paulo Bernardo 
Bloco/PT; Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro
Meger- PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL.

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; Enio Bacci - Bloco/PDT;
Esther Grossi - Bloco/PT; Miguel Rossetto - Blo
co/PT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 39 minutos.)

Mato Grosso

Rodrigues Palma - PTB; Welinton Fagundes -
PL.

Goiás

Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB;
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB; Pedrinho Abrão 
PTB; Pedro Canedo - PL; Rubens Cosac - Blo-
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co/PT; Moreira Franco - Bloco/PMDB; Roberto Jef- co/PMDB; Sandro Mabel - Bloco/PMDB; Zé Gomes
ferson - PTB; Ronaldo Cesar Coelho - PSDB; da Rocha - Bloco/PSD.
Sérgio Arouca - PPS; Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Carlos Nelson 
Bloco/PMDB; De Velasco - Bloco/Prona; Duilio Pisa
neschi - PTB; José Aníbal - PSDB; José Machado 
Bloco/PT; Jurandyr Paixão - PPB; Koyu lha 
PSDB; Lamartine Posella - PPB; Luiz Eduardo
Greenalgh - Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT;
Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Nelson Marquezelli
- PTB; Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - PPB; Robson
Turna - PFL; Teima de Souza - Bloco/PT; Valdemar
Costa Neto - PL.

Ata da 31 ªSessão, da Câmara dos Deputados da
6ª Sessão Legislativa extraordinária da 50ª Legislatura

em 11 de fevereiro de 1998.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Alcione Barbalho - Bloco/PMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Péres - PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra 
PSDB; José Priante - Bloco/PMDB; Mário Martins 
Bloco/PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha 
Bloco/PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes
- Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente - Heraclito Fortes, Vice-Presidente - José
Maurício, 152 Suplente de Secretário - Simara Ellery, § 2 52 do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO- Amapá

RES: Antonio Feijão - PSDB; Fátima Pelaes -
Michel Temer PSDB; Gervásio Oliveira - Bloco/PDT; Murilo Pinhei-
Heraclito Fortes ro - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcel-
Severino Cavalcanti los - PFL.
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa 
PPB; Moisés Lipnik - PF; Robério Araújo - PPB; Sa
lomão Cruz - PSDB.
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Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Átila Lins - PFL; Euler
Ribeiro - PFL; José Melo - PFL; Luiz Fernando 
PPB; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Mi
randa - Bloco/PDT; Expedito Júnior - PFL; Moisés
Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvernani
Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brigído - Bloco/PMDB; Emílio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Lima - PFL; Regina Lino
Bloco/PMDB; Zilá Bezerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; 00
lores Nunes - PFL; Freire Júnior - Bloco/PMDB;
João Ribeiro - PFL; Osvaldo Reis PPB; Paulo Mou
rão - PSDB; Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho - PSDB;
Nan Souza - PFL; Neiva Moreira - BIocoIPDT; Pedro
Novais - Bloco/PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sar
ney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - PSDB;
Antonio Balhmann - PPS; Antônio dos Santos 
PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Blo
co/PMDB; Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Linha
res - PPB; José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cris
tino - PPS; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade
- Bloco/PMDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pi
nheiro Landim - Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de
Matos - PSDB; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arru
da-PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João
Henriq(Íe - Bloco/PMDB; Júlio César - PFL; Mussa
Demés - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB; Augusto Viveiros
- PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo

Alves - Bloco/PMDB; João Faustino - PSDB; Ney
Lopes - PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 

PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Enivaldo Ribeiro
- PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha Lima 
Bloco/PMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz
Clerot - BlocoIPMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB;
Roberto Paulino - PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco
Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;

Femando Ferro - Bloco/PT; Gonzaga Patriota 
PSB· Humberto Costa - Bloco/PT; Inocêncio Oliveira
- PFL; José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge 
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Corrêa - PPB;
Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Síl
vio Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - PFL;

Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB; José
Costa - BlocolPMDB; José Thomaz Nonô - PSDB.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 

PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
Bloco/PMDB; José Teles - PPB; Marcelo Déda 
BlocoIPT; Messias Góis - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Blo
co/PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões 
PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lim~ 
Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime
Femandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jaques Wagner
Bloco/PT; João Almeida - PSDB; João Carlos Bace
lar - PFL; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia 
PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luis Eduardo - PFL; Luiz Alberto 
Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL;
Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB;
Pedro lrujo - Bloco/PMDB; Prisco Viana - PPB; Ro
berto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - BlocoIPDT;
Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz 
PFL; Walter Pinheiro - BlocolPT.

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

Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula -
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PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco/PMDB; Fracisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins
- PFL; Joana Darc - Bloco/PT; João Fassarella 
Bloco/PT; João Magalhães - Bloco/PMDB; José Re
zende - PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Lael Varella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria Elvira - Blo
co/PMDB; Maurício Campos - PSDB; Mauro Lopes
- Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Ja
bur - Bloco/PMDB; Nilmário Miranda - Bloco/PT;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant - PSDB;
Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB;
Sandra $tarling - Bloco/PT; Saraiva Felipe - Blo
co/PMDB; Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB; Silas Bra
sileiro - Bloco/PMDB; Silvio Abreu - Bloco/PDT; TiI
den Santiago - Bloco/PT; Vittório Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimento - PPB; zaire Rezende 
Bloco/PMDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda

Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB;
Arolde de Oliveira - PFL; Candinho Mattos - PSDB;
Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos Santana 
Bloco/PT; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Fernando
Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Bloco/PDT;
Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair
Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Bloco/PCdoB;
João Mendes - PPB; Jorge Wilson - Bloco/PMDB;
José Carlos Coutinho - PFL; José Egydio - PFL; La
provita Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima
Netto - PFL; Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer 
Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Fran
co - Bloco/PMDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB;
Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo
Nascimento - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronal
do Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Simão
Sessim - PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; An
tônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário 
Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci
Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima 
PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - Blo
co/Prona; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi 
PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho
- PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello
- PPB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Franco Mon-
toro - PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas
- Bloco/PMDB; Ivan Valente - Bloco/PT; Jair Mene
guelli - Bloco/PT; João Melão Neto - PFL; João
Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB;
José Aníbal - PSDB; José Augusto - PPS; José
'Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Ge
noíno - Bloco/PT; José Machado - Bloco/PT; José
Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Luciano Zica
- Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT;
Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo
Barbieri - Bloco/PMDB; Marcos Vinícius de Campos
- PFL; Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Marta Supli
cy - Bloco/PT; Nelson Marquezelli - PTB; Pedro
Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes 
PPB; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Blo
co/PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê .cobra
-PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Blo
co/PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry 
PSDB; Rogério Silva - PFL; Tetê Bezerra - Blo
co/PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
Bloco/PT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce
PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Nair
Xavier Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
co/PMDB; Pedro Wilson - Bloco/PT; Roberto Bales-



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 442
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ EDUARDO GRENHALGH, servin
do como 22 Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do Expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas

sa-se ao

Tem a palavra o Sr. Ursicino Queiroz
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. De
putados, a denominada Lei de Doação Presumida
de Órgãos está provocando discussão muito impor
tante em relação à saúde no País. Desnuda com
crueza muito grande a situação do setor. Para que
ocorram transplantes inter vivos ou de cadáveres
para vivos de tecidos ou órgãos é necessária estru
turação hospitalar. E os hospitais devem ser creden
ciados para realizá-los.

Os levantamentos efetuados pelo próprio Mi
nistério da Saúde revelam algo profundamente preo
cupante para a Nação. Mais uma vez questionamos
a definição exata do pacto federativo.

É evidente - e repetirei até à exaustão - que o
pacto federativo, uma das cláusulas pétreas da
Constituição Federal, não pode ser entendido ape
nas como o respeito aos limites geográficos de cada
estado ou município. Precisa ser entendido como um
pacto de solidariedade, de fratemidade, por meio do
qual as benesses sejam carreadas para todas as re
giões do País, impedindo que o fosso existente entre
elas adquira maior profundidade.

Preocupa-me o fato de alguns setores da so
ciedade organizada, incluindo o Conselho Federal
de Medicina e a Igreja, manifestarem-se contra a
doação presumida de órgãos de cadáveres, dita 00-

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - PSDB; Marisa Serrano 
PSDB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo
Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Femando
Ribas Carli - PPB; Flávio Ams - PSDB; Hermes
Parcianello - Bloco/PMDB; João Iensen - PPB; José
Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto
- PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião
- Bloco/PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir
Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson Mich~leti - Blo
co/PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti 
PSDB; Padre Roque - Bloco/PT; Paulo Bemardo 
Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato Johnsson 
PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomyde 
Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL; Wemer
Wanderer - PFL.
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tra - PPB; Sandro Mabel - Bloco/PMDB; Vilmar Ro- I - ABERTURA DA SESSÃO
cha- PFL.

Santa Catarina

Dércio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Edison Andrino - Bloco/PMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos
Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes
- Bloco/PT; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Paulo
Bomhausen - PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Serafim
Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB;
Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Augusto Nardes - PPB; Darcísio Perondi 
Bloco/PMDB; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior
- PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair Soares
- PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker - PPB;
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mainardi 
Bloco/PT; Matheus Schmidt - BlocoIPDT; Miguel
Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Bloco/PMDB;
Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Blo
co/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel- Blo
co/PMDB; Renan Kurtz - BlocoIPDT; Valdeci Oliveira
- Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Bloco/PT;
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda Crusius 
PSDB.
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rigatória, enquanto não discutimos o transplante de mais sacrificados do nÇ>sso País; penaliza o traba-
fígados para a hepatite B e C, doenças evitáveis me- Ihador rural, bem como o da economia informal. Sig-
diante vacina, mas que dizimam tantos brasileiros, nifica um encargo e, ao mesmo tempo, um castigo
em especial no Norte do País. Não discutimos o extremamente difícil de ser suportado pelos traba-
transplante de olhos, realizado devido à ausência de Ihadores mais necessitados deste País.
programas específicos de combate ao diabetes e à Além disso, a contribuição dos inativos é uma
hipertensão, que provocam tantas deficiências vi- injustiça para com aqueles que colaboraram a vida
suais. inteira para receber depois o benefício. Uma vez

Não temos trazido à discussão o transplante de aposentados, ainda serão forçados a continuar a
coração, usado para combater a doença de Chagas, contribuir. O teto fixado em valores e não na sua re-
também evitável por meio de medidas sanitárias pre- lação como salário mínimo também é um absurdo
ventivas. que faz com que o valor máximo a ser pago como

Sr. Presidente, teríamos apenas a salientar aposentadoria vá sendo gradativamente amesqui-
que o debate sobre a Lei de Doação Presumida de nhado, tolhido e rebaixado ao longo dos tempos.
Órgãos não pode ser adstringido a esse aspecto da Por estas razões, Sr.as e Srs. Deputados, te-
saúde brasileira. Devemos fazer uma grande discus- mos de ser contra a reforma da Previdência. Esta
são sobre o sistema de saúde deste País, tornando- Casa deve assumir uma posição firme na defesa dos
o mais humano e mais justo, a fim de que seja um interesses dos trabalhadores, de suas prerrogativas
elo importante para o estabelecimento do verdadeiro contra a privatização do sistema previdenciário e em
pacto federativo da Nação brasileira. defesa dos interesses maiores do Brasil.

O SR. JOÃO FASSARELLA (Bloco/PT - MG. O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, a Casa hoje se debruça sobre a re- Srs. Deputados, tudo está preparado para que o Go-
forma da Previdência. Não poderia deixar de tecer vemo Federal, dentro de poucos instantes, contando
algumas considerações a respeito dessa pretensa com o apoio da Maioria desta Casa chamada gover-
reforma encaminhada pelo Governo. nista, promova a liquidação de mais uma série de di-

Somos contrários à reforma da Previdência por reitos dos trabalhadores deste País.
razões éticas. A sua tramitação foi marcada pelo A história é a mesma desde o início do Gover-
desrespeito ao Regimento Interno desta Casa. no do Sr. Fernando Henrique Cardoso. O objetivo
Quando o Relatório do Deputado Euler Ribeiro foi básico é instaurar no País um Estado de inspiração
derrotado, arranjou-se estratagema regimental que neoliberal, sobre os escombros do Estado nacional e
permitiu a indicação de outro Relator e a criação de dos direitos liquidados dos trabalhadores.
emenda aglutinativa, uma burla ao Regimento Inter- Os métodos também são os mesmos: o Gover-
no, para se introduzir novos elementos. no alardeia, largamente, por intermédio da mídia

Na segunda tramitação, o Congresso Nacional comprometida, que suas metas visam a beneficiar o
e o País viram a fraude praticada pelo Presidente da povo brasileiro e a guarnecer precisamente os inte-
Comissão Especial, Deputado José Lourenço, con- resses que na prática deseja liquidar.
tra o Regimento Interno. Não bastasse tal desrespei- Fazem também com que dessa empulhação e
to, continuou a prática condenável e mesquinha, que dessa tática de desinformar o povo brasileiro cresça
deixa este Parlamento em posição subalterna em re- o sentimento de que aqueles que defendem o povo
lação ao Poder Central, da troca de votos por obras estão comprometidos com os instrumentos anacrôni-
e cargos. Agora, segundo li no jornal Folha de cos e contra a modernidade.
S.Paulo, negocia-se o selo do Contran, atendendo a Para o Governo atingir seus objetivos também
interesses de empresas designadas para imprimi-lo. realiza a mesma série de procedimentos espúrios
Essa negociação, realizada para que a reforma da que emprega há muito tempo: a compra de votos; a
Previdência seja aprovada por esta Casa, fere a éti- utilização de mecanismos de Estado com o objetivo
ca e macula o Congresso Nacional, o que não é bom de favorecer aqueles interesses mais sórdidos de
para o País. Parlamentares vinculados a bases municipais, bases

Mas não temos apenas razões éticas para nos estaduais, liberação de verbas e até favores pes-
posicionarmos contra a referida reforma. Discorda- soais.
mos também de seu conteúdo. A combinação idade E não se cansa de repetir, para que a própria
mínima e tempo de contribuição penaliza os setores imprensa divulgue, que o Governo está mesmo 9a-
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nhando votos através dos favores que presta àquele de algum integran~~ do acampame~to. de ~remb~pe

Deputado, àquela outra força política, àquele partido. em roub~s na reglao, promo~eu criteriosa Investlga-
Divulga-se que os Deputados têm interesses meno- ção e, diante d.a ~omprovaçao do fa~o e _da desco-
res, e que o Governo, sim, está satisfazendo a um berta dos marginais, preparava a reallz~ç~o de uma
interesse de fulano, da mulher de beltrano, da base assembléia do acampamento, com o obJetivo de ex-
eleitoral de não sei quem para poder fazer com que pulsar os indesejáveis
aqueles Deputados venham aqui e votem a favor. A notícia deve ter chegado aos marginais jun-
Tudo isso faz parte de mecanismo articulado pelo tamente com a informação de que seriam desmas-
Governo Federal para atingir os s~us objetivos. ~Ié~ carados publicamente e expulsos do acampamento.
disso, procura também desmoralizar a sua proprla Pouco antes da assembléia, três bandidos, coman-
base governista, ao chamar a atenção para q.ue ela dados por um tal de "Zé", filho de um antigo posseiro
vote por interesses sórdidos, vote porque fOI com- da região, invadiram o acampamento e feriram Cos-
prada por eles próprios. Por isso, os interesses dos me quando este descansava numa rede perto da
trabalhadores estão sendo liquidados. mulher e da filha. Depois, já com o líder do MLT ba-

Sr. Presidente, queremos manifestar a nossa leado e rendido, obrigaram-no a se deitar e o execu-
repulsa a todo esse procedimento que o Governo taram covardemente com dois disparos na nuca,
vem tendo. Queremos dizer que t:isperamos, sim, ante incrédulos e desarmados trabalhadores.
que, algum dia, o povo brasileiro perceba de que A notícia do assassinato de Cosme chocou o
lado está este Governo. E, se as manifestações que movimento popular da Bahia e provocou revolta em
estão aparecendo nessas últimas semanas, se as todo o acampamento,' seja pela covardia do crime,
palavras de ordem que vão sendo levantadas pelas seja pela liderança exercida por Cosme. O Presiden-
entidades sindicais, de trabalhadores e de aposen~a- te da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
dos começarem a ganhar amplas massas da socle- da Bahia, Edson Pimenta, abalado com o ocorrido,
dade brasileira, pensarei que, aí sim, valeram a pena fez um alerta para que os militantes do MLT fiquem
a batalha e a derrota, pois a palavra d~ ordem C?~- atentos e repilam a presença de pessoas oportunis-
trai é a seguinte: "Fora Fernando Henrique na proxl- tas e alheias às verdadeiras causas e necessidades
ma eleição!" dos trabalhadores sem terra. Além disso, cobrou das

Agora, os Deputados estão votando; em segui- autoridades de segurança do estado o empenho
da, os mesmos serão ou não votados. É isso o que para a prisão dos assassinos.
se vê nas faixas apresentadas nas ruas e em pas- Ao lado do irmão de Cosme, Damião Muniz da
seatas por todo o Brasil. Entretanto, o nosso desejo Silva igualmente líder do MLT, o Presidente da FE-
é que ainda consigamos vencer, através desta resis- TAG 'fretou um avião para transportar o corpo até
tência, a batalha que será travada aqui. Itamaraju, terra natal do líder assassinado e onde foi

Outro assunto, Sr. Presidente. sepultado. . _
Embora natural do sul do Estado, a dedlCaçao

No último dia 9 de fevereiro, o movimento po- à luta dos trabalhadores sem terra fez com que Cos-
pular da Bahia e o Partido Comunista do Brasil per- me Muniz da Silva assumisse a frente das ocupaçõ-
deram um de seus mais destacados lideres, o jovem es de terras em diversos locais da Bahia. No mo-
Cosme Muniz da Silva, liderança do Movimento de mento de sua morte, dirigia um assentamento no
Luta Pela Terra e militante do PCdoB e que dirigia Recôncavo Baiano. Amanhã, certamente estaria em
um assentamento de trabalhadores rurais em Arem- outra região da Bahia, travando a mesma luta e er-
bepe. Cosme foi executado em pleno acampamento, guendo bem alto a bandeira do MLT, em defesa da
cruel e covardemente, diante de sua mulher e de terra para quem nela quer trabalhar, em defesa da
sua filha, por três marginais que se infiltraram no as- reforma agrária.
sentamento e que, por seu envolvimento em roubos Quero nesse momento externar meu profundo
e furtos na região, estavam sendo expulsos pelos pesar pela morte desta liderança admirada na Bahia,
trabalhadores. manifestar aos familiares de Cosme e aos militantes

Embora jovem, com apenas 21 anos de idade, do MLT minha solidariedade e exigir das autorid?des
Cosme Muniz da Silva era liderança querida, respei- rigor e ~eleridad7 na captura.de s7us a~asslnos.

tada e admirada pelos trabalhadores rurais e sem- Quero ainda manifestar o ~eu Irrestnto apoiO à cora-
terra do MLT exatamente por sua coragem e dedica- josa luta travada pelo MOVimento,~e Luta Pela Terra
ção ao movimento. Tão logo soube do envolvimento - MLT em defesa da reforma agrana.
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O SR. NOEL DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB - imóvelfuncional, tem que se mudar e ir morar na fa-
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e vela, porque não tem dinheiro nem para pagar alu-
Srs. Deputados, hoje, parece-me que votaremos a guel. A nossa economia é muito diferente. É uma
PEC da Previdência. economia de miserável, na qual o salário mínimo é de

Trata-se de mais uma situação interessante, a 120 reais. É isto que o Govemo tem que ver. Ele que
respeito da qual nem é preciso se aprofundar: a procure melhorar o salário do trabalhador, para termos
PEC determina um teto máximo de 1.200 reais salários dignos. Aí, sim, poderemos mexer na Previ-
para a aposentadoria. Ora, se houver um aumento dência. Mas este é o País que o Fernando quer.
de salário mínimo de, pelo menos, oito reais por Agora, para gáudio de todos, parece-me que o
ano, em cinco anos, serão quarenta reais. No mo- Zagallo resolveu cooperar: entregou o jogo justamente
menta, este teto representa dez salários mínimos. para os americanos. Talvez, dentro de poucos dias
Daqui a cinco anos, porém, representará apenas será chamado aos Estados Unidos para receber o tí-
sete; depois de mais cinco, apenas três, e, em tulo de estadista do futebol, como já recebeu o nosso
pouco tempo, este teto será o salário mínimo. Isso Presidente o título de estadista naquele país. Viva
é uma vergonha para um homem que trabalhou este País, que preza muito pouco seu povo e a brasi-
tanto tempo e atingiu seu teto, mas, em determina- Iidade! Zagallo, você está fazendo a mesma coisa
do momento, este representa nada mais do que que o Brasil: entregando-se aos Estados Unidos.
um salário mínimo. Por que este teto não é em Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
salário mínimo? Qual a razão de não vir em salá- O SR. JOÃO COSER (Bloco/PT - ES. Pronun-
rio mínimo? Em vez de 1.200 reais, por que não cia o seg'uinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr.as e
são dez salários mínimos, ou seja, o correspon- Srs. Deputados, causa-nos espanto quando assisti-
dente a 1.200 reais? mos aos fatos ocorridos nesta duas semanas ante-

Este engodo praticado pela Previdência, a riores na Comissão Especial que analisa a PEC 33.
que estão tentando levar muitos, é, na verdade, Aliás, a indignação constata-se generalizada quando
uma grande maldade contra o trabalhador. Contri- percorremos as ruas e constatamos a revolta que
buir durante 35 anos é outra maldade, ainda mais toma conta das pessoas frente aos fatos fartamente
com contrato provisório de trabalho, em que o ci- veiculados aos quatro cantos deste País. Há que se
dadão pode contribuir 35 anos, mas necessitará ouvir o povo para saber o alcance do repúdio à for-
trabalhar setenta anos para ter uma contribuição ma como a base governista vem agindo para apro-
de 35 anos. var de qualquer forma a reforma da Previdência. A

Ora, este Governo, que já desnacionalizou o indignação não é contra os trabalhadores, que trou-
País, flexibilizou a Petrobras e a navegação de ca- xeram o sentimento da população a esta Casa, mas
botagem, vendeu a Vale do Rio Doce, nossa siderur- aos métodos, à forma, à subserviência com que Par-
gia, pretende vender outros setores. É o mesmo Go- lamentares da base governista são capazes de ven-
verno que já angariou, segundo consta, em torno de der por 30 moedas os direitos da população que os
30 bilhões de reais com as privatizações. Já deve elegeu. Isto, Sr. Presidente, para simplesmente não
500 bilhões de dólares e ainda está captando recur- repetirmos o que é demais sabido: o desrespeito ao
sos, diga-se de passagem, em dólar, na Europa, Regimento desta Casa.
como recentemente acabou de fazer com os 500 mi- Impressiona-nos a facilidade como se mente,
Ihões - e o fará novamente. deslavadamente, à população, através de propa-

O atual Governo só sabe se endividar, não ganda enganosa, paga com dinheiro público, isto é,
sabe construir a riqueza da Pátria ou propiciar o daquele para o qual se mente, sobre o significado e
desenvolvimento para atingirmos o nível de fartura o conteúdo da PEC 33. A inventividade napoleônica
suficiente; ao contrário, tenta dizer que a Previdên- das chamadas de marketing, neste caso, merece-
cia precisa ser mudada porque nos grandes paí- riam destaque no livro dos recordes e certamente
ses a aposentadoria é por tempo de contribuição e poderiam ganhar sem o menor esforço, qualquer
idade superior a 60 anos. Mas ele desconhece que concurso de mentira, dos vários que realizam por
nos países ricos, o cidadão que trabalha vinte ou este País. Duas são cabais: a de que não tem os
trinta anos, quando deixa de trabalhar, tem dinhei- trabalhadores com que se preocupar, porque ne-
ro suficiente para viver: tem sua casa, seu carro e, nhum direitos lhes será subtraído. A segunda, de
muitas vezes, seu barco para passear. Aqui, quan- que a reforma é necessária para garantir a estabili-
do se aposenta, o servidor público, se mora em dade e o futuro desenvolvimento do País. A este



Mas, venhamos e convenhamos, ainda assim
há que se reformar este sistema. Isto sempre defen
demos. É preciso acabar com os privilégios. Isto
também defendemos. O que nunca defendemos é
que R$1.200,OO fossem privilégio. Nunca entende
mos o fato de o aposentado estar imune à contribui
ção ser privilégio. Porque o princípio é o de solidarie
dade, pelo trabalho, não pelo simples ato do carnê
ao final do mês no guichê do banco. A reforma do
sistema de seguridade social tem outro caminho:
acabar, isto sim, com os privilégios dos inadimplen
tes, que nem sequer poderíamos em muitos casos
chamar de inadimplentes, mas de criminosos, diante
da apropriação indébita das contribuições que deve
riam, como responsáveis, recolher aos cofres públi
cos. Mas a estes que tal o benefício de um parcela
mento em oito anos, com desconto vantajoso nos ju
ros de mora e multas? Que tal continuarem receben
do as benesses do Tesouro Nacional e tantas outras
concessões. Sem problema, afinal são estes que pa
gam a reeleição. Aos pobres, penalizados com o ár
duo trabalho, a conta.

Sr. Presidente, a votação que se procede neste
momento nesta Casa, certamente será uma votação
histórica: será lembrada como o momento em que o
Parlamento brasileiro corroborou mais um atentado
contra os direitos dos trabalhadores. Votamos contra
esta proposta de emenda por termos a consciência
de que, ao contrário de todos os discursos, esta não
representa qualquer melhoria nas condições de vida
dos milhões de trabalhadores, nem qualquer solução
para a crise financeira que vive o Estado. Neste mo
mento, firmamos nosso compromisso com os milhõ
es de aposentados, com os milhões de trabalhado
res que guardam a esperança de que esta Casa não
aceite o desmonte da previdência pública.

O SR. JOÃO PAULO (Bloco/PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu
tados, a imprensa brasileira traz hoje algumas notí
cias importantes para a cidadania brasileira. Talvez
pudéssemos debater aqui, por exemplo, o artigo es
crito por Frei Beto, publicado no jornal O Estado de
S. Paulo, página dois, em que aborda a questão da
inveja e do invejoso de forma bastante rica; ou então
a importância da indicação do filme -Que é isso,
companheiro?- para disputar o Oscar de melhor fil
me estrangeiro.
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último argumento, repetido à exaustão, já demons- res, a ampla maioria da população. Mas, como o
trou-se aqui, inúmeras vezes, a sua inverdade. E os atual Ministro jçí se aposentou em todos os cargos e
defensores da reforma, afora esbravejarem, vez por empregos que poderia, não lhe causa mais espécie
outra, algumas críticas ideológicas aos partidos de que outros tantos possam vir a sofrer sérios danos e
oposição, não trouxeram nenhum dado consistente conseqüências incalculáveis.
do tão propalado caos. Mas o fato é que, vez por ou
tra, deparamos, isto sim, com notícias de fraudes,
sonegação e desvios dos recursos públicos.

o fato, Sr. Presidente, é que vivemos um mo
mento em que se crê que tudo se transforma inevita
velmente em mercadoria. O princípio geral da solida
riedade fica, portanto reduzido aos que puderem pa
gar. E pagar muito caro: durante 35 anos. Não im
portará mais quanto tenha se contribuído para o de
senvolvimento, com árduo trabalho. Importa se pa
gou ou não a conta. E mais, à conta de que a popu
lação envelhece a cada dia, é necessário condenar
a multidão de trabalhadores a trabalharem mais ain
da: até os 60 anos de idade, para poder, ao final,
merecer' um minguado teto, hoje proporcional ao
quanto se pode pagar. Estes dois dados são sufi
cientes para que ninguém deixe se enganar pela
canto da sereia. Por que tomemos apenas um
exemplo corriqueiro, num país em inevitavelmente a
ampla maioria começa a trabalhar ainda antes dos
18 anos. Mas, sejamos benéficos: vamos supor um
cidadão, que, cumprindo na melhor de todas as hi
pótese, tenha ingressado no mercado de trabalho
formal aos 22 anos, depois de concluir sua faculda
de. Somados os 35 anos que terá que contribuir es
tará, então com 57 anos. No entanto, terá que espe
rar, e continuar contribuindo até os 60 anos. Ora, es
tará este, então, condenado a pagar 38 anos. Mas
tomemos também o mundo legal daquele que, inevi
tavelmente aos 18 anos, sem maiores opções teve
que trabalhar, e arduamente contribui durante o tem
po exigido. Ao final contará com 53 anos, mas, so
mente poderá fazer jus ao seu direito aos 60 anos.
Portanto, condenado a trabalhar mais 7 anos, o que
significa contribuir, não durante 35, mas 42 anos.
Mas, senhores, vamos mais de perto ao mundo real:
este iniciou como aprendiz aos 14 anos, formalmen
te admitido aos 16 anos. Somado os 35 anos conta
ria então com 51 anos, mas estaria condenado a
trabalhar mais nove anos. Assim, senhores, pode
se dar ao luxo de não se preocupar com esta re
forma somente aquela minoria de 1% da popula
ção, que, se quiser, por um mero ato de consciên
cia e não de necessidade, estará começando a tra
balhar entre os 25 e 30 anos. A tabela gerada por
esta combinação nefasta de idade e tempo de con
tribuição somente tende a prejudicar os trabalhado-



Fevereiro de 1998 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 03977

Sr. Presidente, efetivamente, a nossa Casa e
os Srs. Deputados são desmoralizados. Não pelo
fato de, na semana passada, militantes da Central
Única dos Trabalhadores terem adentrado o plená
rio. Aquilo é normal. Qualquer país democrático en
tende aquela ação como democrática. O que não é
democrático é não cumprir o Regimento, as regras
estabelecidas para a convivência civilizada.

Os Deputados, companheiros nossos, que on
tem e na manhã de hoje, por estes microfones, fala
ram da patrulha e da importância do debate, deve
riam passar rapidamente os olhos pelos jomais de
hoje.

Sr. Presidente, afirmo, desta tribuna, que a vo
tação da reforma da Previdência não se dará neste
plenário. A decisão sobre a reforma da Previdência
está-se dando na Caixa Econômica Federal, no Mi
nistério do Planejamento e na casa do Ministro Sérgio
Motta. É lá que está havendo a decisão sobre a PEC
da Previdência, que afeta milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, poderíamos perguntar se a Cor
regedoria da Casa vai tomar alguma medida com re
lação ao que diz o Jornal da Tarde de hoje:

"O vale-tudo para garantir a votação".
"O Govemo não economizou nas nego

ciações com a base de sustentação e teve de
enfrentar e resolver problemas, inclusive da
ex-mulher do líder aliado".

Portanto, o Jornal da Tarde está dizendo que
vale tudo para aprovar a Previdência. Isso, do que
temos conhecimento.

O jomal Folha de S.Paulo, página cinco, traz
matéria, cujo título é "Governo aceita imposições e
tenta aprovar a emenda", que diz:

"O Governo, na tentativa de aprovar o
projeto, atendeu aos mais diversos e inusita
dos pedidos dos parlamentares. Eles vi
nham se queixando do atraso na liberação
de recursos..."

Até o selo de licenciamento dos veículos, que
ficaria nas costas de milhões de brasileiros, transfor
ma Brasnia num verdadeiro balcão de negócios, e
este Congresso numa verdadeira quitanda, onde se
trocam os benefícios dos velhinhos brasileiros por
meia dúzia de mordomias.

Sr. Presidente, encerro este pronunciamento
não com palavras minhas, mas do jomalista Jânio de
Freitas:

"Apesar disso tudo, que é só um ligeiro
sobrevôo na má-fé em atividade, é preciso
reconhecer que houve ontem, ainda no tema

Previdência, um ato louvável. Foi o desman
telamento, por seguranças, da ratoeira gi
gante que colocaram em frente ao Congres
so. Passando por ali tantos congressistas,
retirá-Ia foi um ato de verdadeira previdên
cia."

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi

são do orador) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna mais uma vez para repu
diar e declarar meu protesto contra a possibilidade
de termos hoje, na votação da reforma da Previdên
cia, as mudanças do que significa uma atitude soli
dária do nosso País.

Não se pode imaginar que a Câmara, cativa do
rolo compressor ideológico do Presidente da Repú
blica, esteja prestes a pôr fim ao regime de solidarie
dade previdenciária vigente no Brasil, que abraça to
dos os cidadãos, permitindo que os mais humildes fi
lhos da Pátria brasileira possam chegar ao fim de
uma vida de trabalho com a garantia de mínimas
condições de dignidade.

Isso por conta, Sr. Presidente, de que o ende
reço dessa reforma que o Governo quer fazer é pas
sar a Previdência Social para a iniciativa privada,
que não tem nenhum interesse em resolver o proble
ma de qualquer cidadão. A iniciativa privada está
preocupada com o lucro, com o que vai receber e
não com o que vai dar. Então, esta reforma tem um
endereço certo, e o Govemo quer acabar com a soli
dariedade que existe em nosso País.

O momento é inoportuno para implementar mu
danças desse porte, num momento de desesperan
ça, num momento em que os brasileiros estão de
sempregados, não têm escola, não têm trabalho,
ainda perdem também a possibilidade de se aposen
tar, e os aposentados perdem parte de seus direitos
já conquistados.

Com este tratamento vil, o Governo passa por
cima do mais basilar conceito de justiça: tratar igual
mente os iguais e diferentemente os desiguais. Pas
sa por cima do trabalhador comum, que ganha pou
co, e ainda sustenta os privilégios de poucos mara
jás. Pois é fato que 85,24% dos aposentados ficam
com menos de 47% dos recursos, enquanto que
14% dos aposentados ficam com 52% dos recursos.
A esta distorção social somam-se as fraudes, a ina
dimplência dos devedores da Previdência, cuja dívi
da dos cem maiores devedores ultrapassa os 12 bi
lhões de reais. E em que pese a seriedade da crise
da Previdência pública, suas causas seriam absolu
tamente contornáveis, não fosse a determinação dos



Apesar do alerta feito pela classe políti
ca do Estado, a Cesp continua mantendo
seu cronograma de trabalho, e já demons
trou que nem mesmo as interveniências polí
ticas feitas por aqui podem ameaçar o cum
primento do seu plano.

A empresa parece não saber que o fe
chamento das comportas poderá acabar
com a atividade econômica de centenas de
famílias sul-mata-grossenses, que terão
seus negócios inundados sob os lagos cria
dos pela Hidrelétrica de Porto Primavera...M

O editorial continua falando dos prejuízos que
Mato Grosso do Sul poderá sofrer. Mas trago a esta
tribuna uma notícia alvissareira, relativamente boa
para nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Numa
reunião que foi feita no final da semana, e que conti
nua hoje no Estado de Mato Grosso do Sul e tam
bém no Estado de São Paulo, mais precisamente
nas dependências da CESP, tivemos a informação
de que esta vai indenizar as prefeituras das nove ci
dades que serão atingidas. Afinal de contas, serão
mais de 200 mil hectares de terras produtivas no
Mato Grosso do Sul a serem atingidas por essas
inundações. Em relação ao meio ambiente, à recom
posição da mata ciliar dos rios, às estradas e a inde-
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neoliberais em destruir a Previdência pública, dando Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
lugar às empresas de Previdência privada. seja publicado nos Anais da Casa ,e divulgado no

Estima-se que este cobiçado mercado possa Programa A Voz do Brasil.
chegar a 200 bilhões de dólares após o desmonte do O SR. MARÇAL FILHO (PSOB - MS. Sem re-
atual sistema público de Previdência. Um desmonte visão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu-
criminoso e desumano nos moldes do que está sen- tados, trago a esta tribuna uma preocupação em re-
do implementado no sistema público de saúde, pois lação ao fechamento das comportas da Usina de
abandonará o cidadão humilde, sem carteira assina- Porto Primavera, no Rio Paraná, que será suficiente
da, à própria sorte, negando-lhe o sagrado direito de para inundar quase 200 mil hectares de terras pro-
aposentar-se com dignidade após uma vida de sacri- dutivas em Mato Grosso do Sul, numa ação das
fícios. Centrais Elétricas de São Paulo, a CESP.

No passado o Brasil abriu as portas para que Passo a ler um editorial do jornal Correio do
as empresas privadas gerissem fundos de aposenta- Estado, de Campo Grande, Capital do Estado:
daria. E teve que engolir um prejuízo de bilhões de MDentro de mais alguns meses, a Cen-
dólares em fraudes como as da Capemi e do trais Elétricas de São Paulo (CESP) estará
GBOEX. Percebam os nobres colegas que, se o Go- fechando as comportas da Usina de Porto
vemo não tem condições de controlar a corrupção Primavera, no Rio Paraná. A ação será sufi-
dentro da sua própria estrutura, muito menos numa ciente para inundar quase 200 mil hectares
estrutura privada. de terras produtivas de Mato Grosso do Sul.

Consternado com a sangria provocada pela A barragem de Porto Primavera, a jul-
roubalheira, apresentei um projeto de lei que põe fim gar pelos prejuízos sociais causados em
às fraudes no recolhimento das contribuições. Este Mato Grosso do Sul, trará maiores benefí-
MmilagreMem nada mais consiste do que enviar tri- cios para b Estado de São Paulo. E como no
mestralmente um extrato de acompanhamento para Brasil a lei do mais forte é aplicada na ponta
os segurados. Se a empresa não recolher no prazo da letra, MS será obrigado a engolir o prejuí-
a contribuição do seu empregado, o próprio terá con- zo.
dições de denunciar a fraude. Com isso, nobres co
legas, o País deixará de pagar caro por uma estrutu
ra de fiscalização inadequada, pois teremos 20 mi
lhões de fiscais atuando sem nenhum ônus para o
erário, cuidando de interesses que lhes são próprios.

Mas o Governo, ao invés de apoiar este proje
to, mandou sua tropa de choque até a Comissão de
Seguridade Social, da Câmara, para obstar seu
prosseguimento, numa atitude que demonstra a dua
lidade deste Governo neoliberal, à moda do Mmédico
e o monstro", pois se para as câmeras de TV o Pre
sidente demonstra toda sua sapiência como Mmédi
COM que tem a cura para todas as doenças do Brasil,
por trás delas personifica a própria enfermidade.

Esta vergonhosa reforma, Sr. Presidente, cor
porifica os interesses internacionais mais daninhos
ao povo e ao Estado brasileiro! É a síntese da secu
lar cadeia de dominação, dentro da qual o Brasil não
passa de um subalterno a zelar pelos interesses dos
países verdadeiramente soberanos. E não é demais
dizer novamente que ao ceifar os parcos direitos dos
humildes aposentados deste País, sob o pretexto de
equilibrar a Previdência Social, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso macula indelevelmente a sua
história política como o Presidente que vendeu os
aposentados brasileiros - um vendilhão da Pátria!
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nizações específicas para cada Município do Estado,
recebemos a informação de que será repassado o mon
tante de R$300 milhões para esses Municípios atin
gidos. É um acordo feito entre as Prefeituras envolvi
das, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, o
Governo de São Paulo e Centrais Elétricas de São
Paulo - CESP.

Isso nos dá uma certa tranqüilidade em relação
a este caso que nos preocupava sobremaneira, uma
vez que, afinal de contas, teríamos um grande pre
juízo. E até manifestamos nossa surpresa com a
passividade do Governo do Mato Grosso do Sul em
relação à situação, já que, até então, não se mani
festara veementemente contra tal decisão e não pe
dira uma contrapartida, uma compensação, que se
ria mais do que justa.

Em relação aos R$300 milhões, pelo que me dis
seram, trata-se de uma indenização justa, mas temos
uma ressalva. Em relação ao fomecimento de energia
elétrica para o Mato Grosso do Sul, já que este cederá
parte de seu território à Gesp, nada mais justo do que
nosso Estado seja beneficiado também com energia
elétrica ou através de bônus fornecidos pela Cesp, de
alguma forma, uma vez que Mato Grosso do Sul não
pode comprar energia diretamente da Gesp, sem pas
sar pela Eletrosul. Então, que sejam emitidos bônus
para Mato Grosso do Sul, a fim de que o Estado seja
auto-suficiente em energia elétrica, já que está ceden
do parte do seu território para isso.

Existe até ação no Ministério Público sobre
esse fornecimento de energia pela Cesp para o Es
tado. Precisamos tirar vantagem disso, para com
pensar os prejuízos que estamos sofrendo.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ALZIRA ÉWERTON (PSDB - AM.

Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, quero utilizar o tempo a mim desti
nado para fazer mais algumas reflexões sobre a re
forma da Previdência. Desejo deixar claro que não
concordo com a atitude truculenta e demagógica to
mada pela Oposição semana passada, quando
promoveu uma invasão neste plenário, incitando
a população à baderna e à violência dentro des
te recinto. Houve uma flagrante quebra de deco
ro Parlamentar ao se praticarem tais atos. Na
realidade, se praticou um evento danoso à de
mocracia, pois soluções autoritárias acabaram
sendo legitimadas, inclusive por toda a socieda
de civil, indignada com a balbúrdia causada no
Parlamento brasileiro.

Contudo, nobres Pares, não admito que isso
sirva de argumento para a aprovação, sem críticas,

da reforma da Previdência. Estou preocupada em
ver que a população está aflita com a proposta em
tramitação nesta Casa. Não vejo argumentos e te
ses capazes de convencer minha pessoa de que a
população brasileira seja beneficiada com essa re
forma. Ao observar com um mínimo de isenção e im
parcialidade os debates aqui travados, não encontro
razões para acompanhar as proposições alinhadas
pela base governista, grupo do qual faço parte, res
salve-se.

Acompanhei as indicações da liderança gover
nista durante as votações da reforma administrativa,
por me sentir convencida, racionalmente, de que
aquelas propostas tinham por meta moralizar e agili
zar o serviço público. Até hoje, estou certa de que fiz
o correto ao contribuir, com meu voto e minha parti
cipação em plenário, para a aprovação das reformas
no serviço público. No entanto, a reforma da Previ
dência, da forma como ela atualmente está sendo
elaborada e conduzida nesta Casa, não tem objeti
vos elevados e eticamente declarados.

Sr. Presidente, os problemas da Previdência
brasileira são de gerenciamento e administração do
dinheiro público - todo mundo sabe disso. A Previ
dência precisa é de uma reengenharia administrativa
em sua estrutura. Só poderemos falar em mudanças
de índices das contribuições após uma total reformu
lação da forma como o Ministério gerencia as verbas
ali alocadas. Recorro ao fracassado exemplo da
CPMF, por mim apoiada quando veio à votação nes
ta Casa Legislativa. As verbas da CPMF não deram
bons resultados na área da saúde porque é a estru
tura gerencial da saúde pública que está errada. Não
adianta injetarmos dinheiro em certas áreas do servi
ço público, pois o obstáculo não está na quantidade
de recursos disponíveis, mas na forma irracional,
amadora e desorganizada de se gerir a verba públi
ca, originada dos impostos e taxas pagas religiosa
mente pelos contribuintes brasileiros.

É em nome desses princípios que me oponho
publicamente a este projeto da reforma da Previdên
cia. Ele é injusto com os servidores públicos. Reduz
em 30% seus vencimentos, considerando mil e du
zentos reais uma quantia elevada, apropriada para
ser diminuída. Não se enxerga que esta reforma
será um golpe de morte no funcionalismo público,
exterminando de vez a já combalida qualidade dos
serviços públicos no Brasil. Além disso, o jovem hu
milde e esforçado, que está iniciando sua vida no tra
balho, terá de permanecer na labuta por mais alguns
anos, sem qualquer esperança de ver sua si-
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tuação melhorada, pois a estrutura da Previdência Ó meu Deus, por que tanta miséria? Por que
não foi alterada. Milhares de famílias, por todo o esta reforma da Previdência?
País, terão suas vidas alteradas para pior, sem que Esse Deus, que é o Deus dos oprimidos, dos
os problemas de base da Previdência tenha sido re- pobres, que passamos a admirar pela educação que
solvidos. nossos pais nos deram, não é capaz de iluminar as

Concluindo, ilustres pares, estou aqui, publica- cabeças de alguns Parlamentares desta Casa, por-
mente, declarando minha insatisfação com esse pro- que a reforma da Previdência, da maneira como
jeto de reforma previdenciária. O que o Brasil preci- está, vai colocar muito mais gente na miséria. Ó meu
sa, por ora, é de mais empregos, mais progresso, Deus, por que o Senhor não ilumina essas cabeças?
maior geração de rendas e de desenvolvimento. Hoje vemos pelos jornais a liberação de dinhei-

Não falo apenas sobre a classe de magistra- ro, como está acontecendo na Caixa Econômica Fe-
dos, a que pertenço e a respeito da qual me pronun- dera!.
ciei no último Grande Expediente, mas sobre todos Mas que Deus é esse, que fomos obrigados a
os servidores e trabalhadores. A redução nos pro- adorar, devido a educação sofrida que nossos pais
ventos é ingrata e absurda. nos deram? Ele virou as costas para o povo brasilei-

Não adianta os representantes do Governo ar- ro, oprimido. Esse Deus de que tanto falamos só
gumentarem que tirarão a contribuição dos inativos. está olhando para a elite deste País.
Como política e representante da população brasilei- Precisamos mostrar à sociedade que esta re-
ra não creio nisso. forma vai fazer com que as crianças de hoje jamais

O que se vê nesta Casa é uma inversão dos vão conseguir se aposentar. Tenho um filho de sete
princípios democráticos. Num País que prestigia a anos de idade, e acho que se continuar do jeito que
democracia propriamente dita, a lei é elaborada em está no meu Estado ele deverá parar nas mãos do
razão do clamor público. Estamos vendo o inverso. narcotráfico, o que poderá acontecer com o filho de
O povo clama para que não se vote uma lei. qualquer um, de qualquer operário. Se meu filho co-

Quando chegamos a esta Casa e a vemos to- meçar a trabalhar, jamais vai conseguir se aposen-
talmente cercada de policiais, como hoje, temos cer- tar, como está escrito.
teza de que alguma coisa está errada, porque poli- Essa questão tem que ficar bem clara: a luta
ciamento serve para garantir a segurança da popula- hoje já não é pela paz apenas para os aposentados;
ção e não para ser utilizado contra ela. é, na grande maioria, para aqueles jovens que estão

Com o crescimento econômico os problemas desesperados.
imediatos de caixa da Previdência poderão ser solu- No meu Estado, meu Deus, todas as crianças
cionados. O que precisamos é de mudanças estrutu- estão entrando no narcotráfico, porque o desempre-
rais no Ministério da Previdência, precisamos de go está solapando por todos os lados. Esta reforma
uma melhor gerência dos recursos da Previdência, vai aprofundar cada vez mais a miséria neste País.
não de mais impostos e redução de vencimentos Que Deus é esse que a vemos em todos os luga-
das magras aposentadorias de esforçados trabalha- res? Que Deus é esse que quando começamos a
dores, públicos e particulares. Quero, inclusive, res- sessão desta Casa temos de falar em seu nome?
saltar que o próprio Presidente da Republica, FHC, Acho que Ele deixou de olhar para os oprimidos.
deverá ficar aliviado ao ver a Câmara rejeitando Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, hoje
esse projeto. Ele é um homem sensato e inteligente, podemos votar a falência deste povo. Deveríamos é
não sendo capaz de concordar com os abusos e dis- estar pedindo para colocar na cadeia aqueles que
parates que a atual reforma da Previdência esta pro- fazem parte e uma relação de sonegadores, que vi.
movendo. Creio que ele ficará satisfeito quando tiver Mas não somos capazes de fazê-lo. E, aí, tentamos
a oportunidade de enviar, a partir do ano que vem, massacrar o mais humilde.
outro projeto mais justo e equilibrado do que o atual. Sr. Presidente, espero que Deus, a quem ado-

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste meu ro, na hora da votação, ilumine a cabeça de alguns
discurso em A Voz do Brasil. Deputados no sentido de que votem a favor dos tra-

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ. balhadores. E votar a favor dos trabalhadores, dos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e aposentados e dos jovens é votar contra a reforma
Srs. Deputados, como católico que sou, é difícil da Previdência!
achar que o Deus de que tanto gostamos está O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT
olhando para esta Terra e para este Congresso. - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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Sr.as e Srs. Deputados, quando V. Ex.a concede a se está votando, mas, sim, quem vai ou não receber
palavra para que os Parlamentares usem de seu es- verbas do Orçamento para fins eleitoreiros.
paço nesta tribuna, não encontramos presentes De- Durante o discurso do Sr. Waldomiro
putados que defendam a reforma da Previdência. S. Fioravante, o Sr. Heraclito Forte, 1º Vice-
Ex.as aqui não aparecem, como também não apare- Presidente, deixa a cadeira da presidência,
cem nos debates públicos, justamente porque sa- que é ocupada pelo Sr. José Maurício, 1º
bem que essa reforma é contra os trabalhadores, é Suplente de Secretário.

contra o País e objetiva a privatização da Previdên- O SR PRESIDENTE (José Maurício) _ Conce-
cia Social brasileira.

do a palavra ao Sr. Zaire Rezende
É importante dizer que para apoiar a reforma O SR. ZAIRE REZENDE (Bloco/PMDB _ MG.

da Previdência, que visa estabelecer a idade de 60 Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr.as e
anos para o homem se aposentar e 55 para a mu- Srs. Deputados, hoje, na reunião da bancada do
Iher, aqueles que têm aposentadoria precoce não PMDB, em que deveria ser eleito um novo Líder do
têm legitimidade e moral para falar a favor dela. partido ou mantido o atual, aconteceu um fato pro-

Entre eles, quero destacar o Sr. Presidente fundamente lamentável para a democracia interna
Fernando Henrique Cardoso, aposentado precoce- do nosso partido.
mente às custas do dinheiro do trabalhador brasilei- Em dezembro, foi elaborada uma lista de com-
ro; o Líder do Governo, Luís Eduardo Magalhães e o panheiros do PMDB apoiando o Deputado Geddel
atual Ministro da Previdência. Todos estes encami- Vieira Lima. Posteriormente a essa lista, o compa-
nharam pedido de suspensão do recebimento do be- nheiro Ronaldo Perim apresentou-se também como
nefício para não sofrerem críticas da sociedade bra- candidato, e começou a trabalhar.
sileira quanto a esse maléfico projeto de reforma da Hoje deveria acontecer o que reza a tradição
Previdência, mas não tiveram coragem de renunciar do PMDB, e que se tomou fato histórico: pelo voto
publicamente, mediante documento, ao direito à apo- direto e secreto, seria feita a escolha do candidato.
sentadoria precoce. E certamente, depois de vence- Não houve esse tipo de votação. Sequer os compa-
rem seus mandatos, voltarão, mais uma vez, a viver nheiros do partido tiveram acesso à palavra para ex-
com aposentadorias milionárias, precoces, às custas por seus pensamentos - poucos o tiveram. Não hou-
do sacrifício e do salário do trabalhador brasileiro. ve possibilidade de se iniciar a votação. Nós, que lu-

Sr. Presidente, quero deixar registrado o meu tamos para construir a democracia em nosso País,
protesto com relação à forma com que o Presidente não podemos assim agir sem democracia interna.
da República libera recursos previstos no Orçamento Mas, apesar disso, foi feita uma votação sim-
em decorrência de emendas de Parlamentares para bólica apenas com os componentes da lista. O De-
aliciar votos. Tenta, com isso, minorar-lhes o prejuí- putado Ronaldo Perim não teve possibilidade de se
zo eleitoral que certamente terão ao votarem a favor submeter aos votos dos companheiros. A liderança
dessa reforma, porque sabe que, pelo País afora, que foi mantida, e não eleita, perde a sua legitimida-
milhares de sindicatos, milhões de trabalhadores es- de. Num processo como esse, o PMDB sai demo-
tarão distribuindo cartazes com nomes e fotografias craticamente menor.
dos Parlamentares que votarão a favor do capital es- Solicito seja registrado nos Anais da Casa,
peculativo estrangeiro e contra o trabalhador brasi- com toda a tristeza de peemedebista, este lamentá-
leiro. vel fato no qual realmente a vontade dos companhei-

Sr. Presidente, mais uma vez quero reiterar ros da bancada não foi acatada. O Líder que conti-
que é necessário que a Mesa desta Casa tome pro- nua a exercer o mandato perdeu sua legitimidade.
vidências no sentido de que esclareça ao País quem Era o que tinha a dizer.
realmente está recebendo verbas da Caixa Econô- O SR. SílVIO ABREU (Bloco/PDT - MG. Sem
mica Federal e dos Ministérios para votar a favor da revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-
reforma da Previdência. É importante dizer também putados, ao que parece, será consumada hoje a de-
que, se essa denúncia não fosse verdadeira, os Mi- liberação sobre a reforma da Previdência Social.
nistérios tomariam a iniciativa de mostrar ao País o Esta reforma, ao que tudo está a indicar, preocupa-
quanto de recursos foi liberado para cada Parlamen- se apenas em combater as conseqüências. Conse-
tar por meio de emendas. qüências que para alguns representam gravames

Deixo registrado meu protesto com relação a contra a Previdência Social: impossibilidade de que
essas votações. Não é a reforma da Previdência que ela cumpra ou venha a cumprir seus objetivos, qual
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sejam remunerar aposentados, pensionistas e assegu
rar benefícios. Isso é o que diz o próprio Governo.

Neste instante, o Governo preocupa-se apenas
em diminuir e confiscar direitos, submetendo a um
processo extorsivo todos aqueles que se vinculam à
Previdência Social como beneficiários.

Mas se o Governo se pusesse a imaginar a
possibilidade de combater as causas dessa defasa
gem alegada, talvez estivesse no melhor caminho,
porque aí estaria preocupando-se em ampliar as re
ceitas previdenciárias, e não apenas ampliá-Ias, mas
também impedir os desvios que atualmente se verifi
cam e que, na verdade, transformam os cofres da
Previdência em verdadeiros sacos sem fundos.

Existem fraudes e sonegações. Poucos meses
atrás, a imprensa publicou relação de mais de mil
imóveis de propriedade da Previdência Social que
por ela própria eram desconhecidos; nem ao menos
se encontravam arrolados ou cadastrados.

Pois bem. Outra forma de aumentar a receita é
exatamente a promoção do emprego, do desenvolvi
mento, o estímulo, o financiamento, a oferta de fran
quias creditícias a favor de pequenas e médias em
presas. A promoção do emprego, a criação do mer
cado de trabalho é a forma mais palpável, mais cor
reta, mais viável para se ampliar a receita previden
ciária.

O que se vê hoje, todavia, o que se pretende
perpetrar e consumar na tarde de hoje é, infelizmen
te, equivalente a rasgar o Estado de direito, a me
nosprezar e achincalhar o mandamento constitucio
nal que assegura direitos adquiridos, que reverencia
cláusulas pétreas, que não poderiam ser tocadas; di
reitos individuais, direitos coletivos que existem e
são preservados em qualquer terra civilizada.

Mas aqui esse Estado de direito, que teve cus
to tão alto e tão difícil, agora é achincalhado dessa
maneira: direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos,
representativos dos contratos de adesão subscritos
por todos aqueles que se filiam, que se inscrevem
como contribuintes e beneficiários da Previdência
Social, com regras perenes, firmes, inarredáveis,
que equivalem ao ato jurídico perfeito.

Isso tudo é desconhecido, rasgado, menospre
zado e achincalhado como se fosse o Estado de di
reito estorvo a impedir o Governo de desenvolver
seu voraz apetite de confiscar os direitos de traba
lhadores, pensionistas, aposentados, enfim, de to
dos aqueles que se vinculam à Previdência Social.

Isso é muito grave, Sr. Presidente!
Desta tribuna, novamente, após termos regis

trado por tantas vezes nosso posicionamento pes-

soai, agora, em termos derradeiros, consignamos
nosso inconformismo, nossa indignação com esse
confisco perverso, odioso e que há de criar prece
dentes gravíssimos contra o que prescreve, o que
determina e o que recomenda o Estado de direito
em nosso País.

Sr. Presidente,' mais uma vez esta voz incon
formada, indignada, espera - quem sabe? - que nos
momentos finais os Srs. Parlamentares da base go
vernista recobrem a sensibilidade para aí, então,
perceberem esse grito enérgico que ecoa dos traba
lhadores, dos aposentados, de todos aqueles que
precisam ter seus direitos preservados em nosso
País.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero registrar perante a Mesa protesto que inte
ressa a todo o Parlamento.

Sr. Presidente, passei ontem por vexame: ami
gos de várias regiões que pretendiam me visitar le
varam duas horas para conseguir ingressar em meu
gabinete - localizado no Anexo 111 - um dos mais fre
qüentados desta Casa.

Ora, Sr. Presidente, gabinete de Deputado é
território conquistado na eleição. Portanto, nem por
decisão da Mesa pode-se impedir o acesso ao gabi
nete de cada Deputado.

Corno se não bastasse, presenciei, há pouco,
em uma das portarias desta Casa, o protesto de cer
to funcionário pelo fato de sua esposa, que se en
contra doente, ter sido impedida de ingressar no
Serviço Médico.

As determinações da Mesa devem ser cumpri
das, Sr. Presidente, mas aplicadas com bom-senso
e com critério, preservando os direitos sagrados de
funcionários e Deputados, como o que se refere ao
acesso aos gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Depu
tado Hélio Rosas, a Mesa vai recolher, como subsí
dio, a questão suscitada por V. Ex.a, convertendo-a
em reclamação. E de plano determina ao Chefe da
Segurança que compareça à Mesa dos trabalhos,
eis que a parte final do discurso do Deputado Hélio
Rosas veio ao meu conhecimento. Trata-se de servi
dor zeloso que foi abruptamente impedido de levar
sua esposa para ser atendida pelo Serviço Médico
da Casa, tanto quanto é notória a displicência e a
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forma autoritária com que alguns agentes de segu
rança têm agido.

Tem V. Ex.a razão e a Mesa tomará as provi
dências necessárias.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
Deputados, o Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan,
não vaticinou nenhuma novidade ao afirmar que a si
tuação da Previdência Social é insustentável, a não
ser que se faça a reforma para acabar com os privi
légios de uma minoria que se aposenta jovem e com
salários altos. Há pelo menos 20 anos venho ouvin
do de pessoas sensatas que a nossa Previdência,
transplantada do molde fascista italiano, na era Var
gas, para o Brasil, tinha seus dias contados. Bastava
olhar para as crescentes quedas do índice de natali
dade e o envelhecimento de nossa população.

Segundo Dr. Pedro Malan, os crescentes dese
quilíbrios nas contas da Previdência Social obrigam
o Governo a aumentar impostos, contribuições e ain
da ameaçam trazer de volta a inflação, um imposto
compulsório que incide sobre os mais pobres, encar
regados de pagar pelos privilégios de uma minoria.

Lembrou ele que 17 milhões de trabalhadores
contribuíram durante 30 anos para se aposentar aos
60 anos de idade, com proventos, em média, de dois
salários mínimos, enquanto os 5% privilegiados apo
sentam-se aos 49 anos de idade e vivem mais 30
anos às custas dos cofres públicos.

Todos os demais países da América Latina,
com exceção do Paraguai e Equador, já enfrentaram
o problema de suas previdências. Em 1950 havia
oito trabalhadores na ativa para um aposentado. Em
1970 a relação caiu para quatro trabalhadores para
um aposentado. Em 1980 havia apenas dois traba
lhadores para um aposentado. Atualmente, há me
nos de dois trabalhadores para cada aposentado, o
que inviabiliza o sistema.

A situação dos Estados é ainda mais grave. A
média nacional de gasto com inativos e pensionistas
chega a R$1,2 bilhão por mês, comprometendo em
média 30% da folha de pagamento dos Estados. A
partir do ano 2000, alguns governos vão gastar a
metade da folha com os inativos.

Hoje, Sr. Presidente, os Estados do Rio, Minas,
Paraná e Rio Grande do Sul já gastam, em média,
quase um terço (31 %) de suas respectivas folhas de
pagamento com os aposentados. No Estado de São
Paulo, o índice chega a 33% da folha de pagamento.

Em Minas, o Governador Eduardo Azeredo,
com o bom- senso que o caracteriza, criou, a con
tragosto, um incentivo, na forma de um adicional de
20%, a fim de evitar aposentadorias precoces dos
servidores. Além disso, passou a cobrar uma taxa de
3,5% sobre todos os vencimentos, o que representa
mais 12,5 milhões por mês de entrada para o Institu
to de Previdência do Estado, que nunca havia rece
bido qualquer contribuição.

Sr. Presidente, os que se colocam contra a re
forma da Previdência Social, como a CUT e os parti
dos da oposição, estão defendendo um sistema in
justo, ultrapassado e falido. A reforma terá que ser
feita em algum momento. É melhor que seja feita
logo, enquanto é possível garantir os direitos adquiri
dos.

O atraso da aprovação da reforma da Previ
dência vem custando bilhões à Nação e, portanto,
ao bolso dos contribuintes. A cada dia útil de atraso
na aprovação do projeto dessa reforma custa 15,7
milhões de reais. Em um mês, o gasto adicional al
cança 316 milhões e, em um ano, R$3,8 bilhões. Na
prática, portanto, o atraso na aprovação da reforma
leva o Tesouro a queimar uma Vale do Rio Doce por
ano ou mais da metade da receita anual da malfada
da CPMF.

Se as coisas continuarem nesse realejo, não
vão tardar sugestões de se fundar, pari passu com
o pesadelo do Ministério Extraordinário da Reforma
Agrária, mais um pesadelo: o Ministério Extraordiná
rio da Reforma da Previdência...

Demagogia tem limite. Vamos aprovar esta re
forma antes que seja tarde demais!

Outro Assunto, Sr. Presidente.
Do jornalista e escritor Gonzalo Guimarães re

gistro nos Anais desta Casa Legislativa o artigo abai
xo, cujo título é muito sugestivo: "Pensa mal e acer
tarás!".

·0 embaixador cubano junto à Santa Sé, Sr.
Hermes Herrera, declarou que vem sendo delineada
uma estratégia de Havana em relação aos católicos
da ilha, depois da visita papal.

Em entrevista à agência italiana ANSA, Herrera
não esconde sua satisfação pelos dividendos que o
Governo cubano já vem obtendo em matéria de
apoio por parte de certos governos e organismos in
ternacionais.

O embaixador cubano prevê ainda uma fase de
·crescente colaboração entre o Estado e a Igreja em
Cuba·, através da execução de projetos de interesse
comum·, e assinala que se abre uma era de ·diálogo
franco e abertoll

•
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Ato contínuo, o embaixador apressa-se em de- Srs. Deputados, parece que invadir propriedades
limitar a margem de liberdade que será permitida não constitui mais crime passivo de ~anção. Se não
aos católicos dispostos a essa "colaboração" com o é crime, então que se retire dos Códigos Civil e Pe-
regime. nal tudo que for referente ao esbulho, à turbação, à

"Quanto à possibilidade de culto não há nenhu- apropriação indébita, ao furto e ao roubo, que são ti-
ma dificuldade", diz Herrera. Sem embargo, esclare- pificados como atos ilícitos.
ce, que "quanto à possibilidade de organização" dos Digo isto porque estão ocorrendo invasões
fiéis, "ela é permitida no contexto das leis estabeleci- clandestinas em nome da reforma agrária sem que
das, e não fora delas". Em qualquer país livre, tais haja uma ação firme por parte das autoridades para
frases seriam banais e até supérfluas. Mas no caso conter esses abusos. Nesta situação, pessoas estão
de Cuba, a linguagem diplomática comunista deixa sendo mantidas como reféns, outras sendo mortas
transparecer um implacável garrote jurídico. nesses sucessivos ataques clandestinos a proprie-

Com efeito, é verdade que a nova Constituição dades.
cubana, em seus artigos 8 e 55, "reconhece, respei- E os invasores, na maioria das vezes, não são
ta e garante a liberdade religiosa". No entanto, o arti- punidos. Logo vamos descambar para conflitos com
go 62 encarrega-se de retirar bruscamente o que conseqüências irreparáveis, caso o Governo Federal
acaba de conceder, advertindo que nenhuma das "Ii- e o Judiciário não tomem as rédeas da situação,
berdades" constitucionais pode ser exercida contra o aplicando as medidas cabíveis.
Estado socialista e contra a decisão de "construir o Será que vamos deixar correr ao arrepio da lei
socialismo e o comunismo·. esta questão.? Pois do jeito que vai o direito de pro-

Ainda há mais: "a infração a este princípio é priedade não mais se justifica estar inserido no Códi-
punível". Sem dúvida, é a isso que se refere a mal- go Civil. Ele que assegura ao esbulhado ou turbado
velada ameaça do embaixador cubano junto à Santa fazer uso das próprias forças para se defender, está
Sé, ao mencionar o "contexto das leis vigentes". sendo pisoteado e desrespeitado pela crescente

Do ponto de vista jurídico e constitucional, a "Ii- onda de vandalismo dessas invasões de terra; sa-
berdade" dos católicos cubanos restringe-se à liber- queiam, matam, roubam sem que nada aconteça.
dade de um presidiário em locomover-se "livremen- Sr. Presidente, atualmente o que estamos ven-
te" no pátio da prisão, em colaborar com o bom fun- do não é bem como determina o nosso Código Civil.
cionamento do cárcere etc. Dita realidade desmen- As propriedades são invadidas, e o pior é que os
te afirmações feitas por Fidel Castro, em discurso proprietários são avisados com antecedência e nada
de 13 de dezembro passado na Assembléia do Po- podem fazer; ficam a mercê dos invasores, pois, se
der Popular, no qual gabou-se de ter retirado da reagem como manda o Código, são tratados como
Constituição qualquer vestígio de discriminação marginais e enquadrados na forma da lei.
anti-religiosa. Os tempos são outros. E se amanhã os mem-

O que acabamos de ver salta aos.olhos. Con- bros desse movimento começarem a invadir as ca-
tudo, esses artigos da legislação cubana, de caráter sas, roubarem e fazerem coisas do gênero, não se
persecutório - aos que poderiam ser acrescentados assustem. Isto tudo será normal, pois o desrespeito
outros do incrível Código Penal - praticamente não à lei é flagrante e os infratores são conscientes de
atraem a atenção dos observadores internacionais. que nada sofrerão, haja vista o que nos dão conta as
Um silêncio enigmático protege esse aspecto da notícias da imprensa.
fraudulenta política de Castro em relação aos católi- A onda de invasões clandestinas, que deve-
cos cubanos. riam ser consideradas como ações criminosas e an-

Existe uma regra infalível em relação a Cuba e tidemocráticas, está virando rotina sob a complacên-
suas reais intenções. É a que sintetiza o adágio pc- cia das autoridades. Isto não pode continuar!
pular -Pensa mal e acertarás". Se invadirem o Itamaraty, o Palácio da Alvora-

Cuba já seria livre há muito tempo se este sá- da, o Congresso Nacional e prédios públicos do
bio refrão tivesse sido aplicado por tantos dirigentes País, também não se assustem, tudo será comum.
ocidentais (que vêm demostrando uma irredutível in- Pois, se ninguém está dando um basta a essas inva-
genuidade) ao dirigente de Cuba. sões no campo, por que seria diferente nesses ou-

Era o que tinha a dizer. tros casos?
O SR. OLÁVIO ROCHA (PSDB - PA. Pronun- Quem realmente está perdendo é o proprietário

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e de terra, ele é que está se virando sozinho, lutando
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contra tudo e todos e ainda por cima é punido quan
do defende seu patrimônio com uso das forças que
lhe permite a lei. Esta é a verdadeira realidade que
se passa no Brasil. Ser proprietário é crime, ser inva
sor é lícito!

E as lideranças do movimento parecem que
não estão nem aí para o que possa acontecer com
os seus integrantes, quando coloca essas pessoas
menos avisadas sob o risco de serem combatidas no
mesmo grau de violência com que invadem as pro
priedades. Já fazem isto de propósito, pois sabem
que a corda irá roer nas costas dos proprietários.

Sr. Presidente, a ordem pública, a Lei e o Esta
do de Direito estão sendo feridos frontalmente em
nome da Reforma Agrária; estamos assistindo a fo
cos de luta armada pipocarem por este Brasil afora,
sem que se dê um basta a essa situação. É preciso
vigilância e punição aos infratores com o devido rigor
da lei, caso contrário não saberemos o que poderá
vir acontecer.

Sr. Presidente, gostaria que este pronuncia
mento fosse divulgado em A Voz do Brasil, assim
como nos demais meios de comunicação desta
Casa.

O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) ..,. Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o futebol, décadas atrás, ainda não pro
duzia os seus ídolos na dimensão dos Pelés e dos
Ronaldinhos e o cinema era mudo, com pouquíssi
mas figuras destacadas, mas, já nessa época, des
pontavam como astros de primeira grandeza os can
tores populares, os únicos capazes de reunir multi
dões para ouvi-los e aplaudi-los.

Eram desse tempo Orlando Silva, Carlos Ga
lhardo, Francisco Alves e o maior de todos, como in
térprete e expressão da cultura do povo, Sílvio Cal
das.

O Caboclinho Querido, como era chamado,
marcou sua carreira artística com carisma único de
intérprete privilegiado da mais pura música popular e
de compositor inspirado das mais lindas páginas do
nosso cancioneiro.

Sílvio Caldas estendeu seu nome no cenário
iluminado e feérico dos shows nos teatros de revis
ta, nas rádios, grande veículo da época, e nos de
mais meios artísticos do País.

Carioca, de São Cristovão, amou o bairro que
o viu nascer e, de lá, projetou-se, viajou e se exibiu
ao exterior, aplaudido pelas platéias da Europa, prin
cipalmente de Portugal.

Acompanhou no mesmo nível de sucesso a
consagrada Carmem Miranda e foi companheiro de

Francisco Alves, Carlos Galhardo, Gastão Formenti
e Vicente Celestino, os nomes maiores de nossa
música e do mundo da arte de cantar e representar.

Com a simplicidade que jamais o abandonou,
soube reconhecer o fenômeno de popularidade que
foi Orlando Silva, o cantor que, sem a força e o po
der da mídia, sem televisão e sem o complexo siste
ma de marketing que hoje cerca e mantém em evi
dência as figuras populares nos vários campos de
atividade, era capaz de arrastar, para vê-lo e ouvi-lo,
multidões de 40 ou 50 mil pessoas, platéia, até nos
tempos atuais, invejada por qualquer ser humano
desejoso de desfrutar do sucesso que só a consa
gração do povo pode produzir.

Sílvio era um componente único neste restrito
mundo de notoriedades, com prestígio que ultrapas
sava as fronteiras sociais da época, pois, além da
admiração do povo, freqüentava outros patamares
de uma sociedade fechada ao ingresso dos menos
afortunados.

Sílvio não foi criado pela sua mãe, mas isso,
ao invés de alterar a firmeza de seu caráter, ressal
tou ainda mais a sua compreensão para a vida e
para com as pessoas.

Como ele mesmo sempre disse, foi homem de
muitos amores, até que, aos 54 anos de idade, no
auge da fama, encontrou a companheira com a qual
se uniu para construir a família que o acompanhou
até a morte.

Para quem não sabe, lá em Atibaia existe, es
crita com letras fortes, uma frase que o tempo já tor
nou perene, uma frase cultuada como verdade abso
luta: "Atibaia, o paraíso quase possível na Terra".

Pois foi, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este
paraíso que Sílvio Caldas, um carioca da gema, tal
vez numa homenagem especial à sua companheira,
elegeu como o lugar de sua preferência, dentro do
imenso território brasileiro. O seresteiro amado,
aplaudido, ovacionado em todas as plagas, só em
Atibaia encontrava razão para trocar o destino de
andarilho pela calma do sítio aprazível.

Adquiriu ali uma pequena propriedade de oito
alqueires, onde ergueu o lar feliz de um homem rea
lizado. Durante os 40 anos que ali viveu, gabava-se
por ter feito tal opção, que considerava a mais certa
dentro de sua experiência de muita vivência e muita
maturidade.

Era um cozinheiro de mão cheia e chegava
mesmo a afirmar: -na cozinha, pode alguém empatar
comigo; superar-me jamais".

Em Atibaia, a voz canora do seresteiro se mis
turava ao canto dos pássaros compondo uma sinfo-
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nia perfeita nas reuniões que promovia com amigos O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
e convidados especiais que sempre o visitavam. do a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Pastana.

A morte acabou levando o último dos grandes O SR. GERALDO PASTANA (Bloco/PT - PA.
trovadores que marcaram uma fase importante do Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cancioneiro pátrio, no tempo em que poucos conse- Sras. s Srs. Deputados, o jornal O Globo, em sua
guiram tomar-se ídolos. edição de ontem, trouxe uma declaração do Presi-

O nome de Sílvio tem uma menção especial no dente Fernando Henrique em que afirma que o jogo
campo da poesia, desde que compôs a música de bicho e o tráfico de drogas - e não o desemprego
Chão de Estrelas, com versos de Custódio Mesqui- - são os principais responsáveis pela violência no
ta. Essa canção antológica nasceu quando o autor Rio de Janeiro.
dos versos chamou Sílvio para mostrar-lhe um sone- Sobre essa declaração de Fernando Henrique
to. Sílvio, imediatamente, após ler os versos, excla- desejo tecer algumas considerações.
mou: "lindíssimo! Vou pôr a música." Custódio riu: "É Estudos encomendados pelo Ministério da Fa-
um soneto, Sílvio. Você vai musicar um soneto?" zenda dão conta de que a indústria brasileira acumu-

No dia seguinte, a música pronta, Sílvio e Cus- lou um ganho de produtividade de 43,15% entre
tódio tomaram um trem com destino a São Paulo. 1992 e 1996, enquanto no mesmo período o empre-
Foram à casa de Guilherme de Almeida, que acaba- go teve uma redução de 16,3%.
va de ingressar na Academia Brasileira de Letras, Enquanto isso, a Associação Comercial de São
saudado como o Príncipe dos Poetas Brasileiros. Paulo (ACP) afere crescimento nos índices de ina-

Ao ouvir a música, Guilherme não se conteve: dimplência em janeiro de 1998.
NÉ um hino!" E sugeriu que os versos 'U pisavas nos Em São Paulo, a inadimplência cresceu em ja-
astros distraídaN fossem gravados em ouro numa neiro 93,8% em relação ao mesmo período do ano
das paredes da Academia. passado, batendo os recordes anteriores.

Tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Mas, setorialmente, dificuldades também têm
estampa um modo de viver incomum e ressalta a atingido empresas, mais notadamente após a pu-
personalidade de alguém que, mesmo sob as luzes xada na taxa de juros provocada pela crise nas
dos refletores, conservava a pureza de uma alma to- bolsas.
cada pela sensibilidade. A partir daí, a ACP notou um alentado cresci-

Extremamente educado, cortês, conquistou mento nos pedidos de concordatas e falências. Em
amizades no mundo também da política, sendo co- janeiro deste ano ela registrou altas de 33,3% e
nhecida sua intimidade com o ex-Presidente Jusceli- 38,6% nos pedidos de concordatas e falências, res-
no Kubitschek, que o convocava freqüentemente pectivamente, em relação ao mesmo período do ano
para animar e dar sentido romântico às noites solitá- anterior.
rias do cerrado quando da construção de Brasília. JK Sr. Presidente, esse alarmante moto-contínuo
presenteou-o com um violão, timbrado com as ar- se alastra. Ou seja, aliado a altas taxas de juros, o
mas da República. Sílvio nunca deixou de carregá-lo desemprego crescente alimenta a inadimplência,
como seu inseparável companheiro. Dando significa- que alimenta as concordatas e falências, que reali-
do especial ao presente, não perdia oportunidade de mentam o desemprego.
exibi-lo e, ao associar o instrumento à sua carreira, à No México, centenas de milhares de inadim-
sua vida e à sua razão de viver, declarava com orgu- plentes e desempregados constituíram o Movimento
lho: ·0 que sou? Sou apenas um seresteiro.N Social denominado EI BARZON. Eles saem às ruas

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é este para protestar e queimar, entre viaturas policiais e
seresteiro que desejo homenagear, registrando nos ônibus, montanhas de talões de cheques e cartões
Anais desta Casa o nome de um artista genuína- de crédito.
mente brasileiro, que soube deixar o exemplo de fi- Em novembro de 1997, a revista América Eco-
gura humana maravilhosa, de caráter reto, e que le- nomia divulgou matéria de três páginas sobre o
gou, com seu talento, a todos nós e ao País contri- crescimento do narcotráfico em território mexicano
buição inestimável à música brasileira. no pós-erise. Segundo dados do DEA, órgão do Go-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa vemo norte-americano encarregado de combater o
se associa à justa homenagem prestada por V.Exa. narcotráfico, os cartéis mexicanos controlam atual-
a esse grande e formidável brasileiro e se congratula mente 70% das exportações de heroína e 90% das
com V. Exa. pela iniciativa. de cocaína para os EUA.
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A dinâmica do crescente império dos narcotra
ficantes tem vários componentes, mas o desempre
go e a exclusão social cooperam muito com os "ne
gócios".

Os fatos demonstram, Sr. Presidente, ao con
trário do que afirmou FHC em O Globo, que o de
semprego está, sim, nas raízes da violência.

E digo mais, Sr. Presidente: estamos apenas
um passo atrás do México.

Na verdade, o discurso do Presidente Fernan
do Henrique é para tapar o sol com a peneira. A bem
da verdade, seu Governo pouco fez para combater o
narcotráfico, além do que lhe falta um projeto de na
ção que, colocando o País nos trilhos do desenvolvi
mento com justiça social, detenha o moto-contínuo
da barbárie e elimine os riscos de ruptura social à
vista.

O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Polícia Militar da Bahia, confor
me vínhamos denunciando desde o ano passado,
faz um policiamento que sistematicamente viola os
Direitos Humanos. Enquanto integrantes da Comis
são Especial sobre Segurança Pública, da Câmara
dos Deputados, procurámos durante cerca de três
vezes levar a Comissão à Bahia para ouvir as autori
dades e as entidades de Direitos Humanos que po
deriam explicitar as conseqüências das ações de
senvolvidas por esta instituição.

Desta vez as vítimas foram Jesus Antônio de
Oliveira, agente e policial de Brasília e Daniel Perei
ra da Silva, funcionário do Ministério da Fazenda,
que foram friamente assassinados por PM baianos,
na madrugada de sexta-feira, no Município de São
Desidério, na Bahia. Eles estavam na BR-020, a 200
quilômetros de Angical, aonde iam para assistir a um
jogo de futebol. Conforme versão do Sindicato dos
Policiais do DF, policiais militares da Bahia aborda
ram o Gol onde as vítimas estavam e, em função de
uma suspeita infundada de que ambos integravam
um bando de assaltantes de ônibus, os assassina
ram. Um dos mortos, Jesus Antônio de Oliveira, foi
encontrado morto em um matagal, com um tiro nas
costas e escoriações, o que levanta a suspeita que o
mesmo fora executado.

Conforme o presidente do sindicato, o que hou
ve foi ·uma operação desastrada e bárbara". Este
afirma que o tenente responsável pela operação
apresentou o relatório da operação a Carlos San
ches e disse, em depoimento, na delegacia, que os
mortos faziam parte de uma quadrilha de assaltan-

tes, cujos chefes seriam Gervasul Silva e Joaquim. E
que ambos foram mortos em tiroteio.

Assim, trata-se de um fato absurdo que viola
um Direito Humano Fundamental que é o direito à
vida. Hoje os moradores e parentes das vítimas fa
rão uma manifestação em frente ao Ministério da
Justiça, buscando uma audiência com o Ministro. Na
verdade, fatos como este não poderão continuar im
punes nem tampouco não serem considerados
como uma questão nacional. O Ministério da Justiça
deve se manifestar no sentido de pressionar as auto
ridades de segurança pública da Bahia acerca desse
ato abominável.

Vale ressaltar, inclusive, que a Policial Civil da
Bahia tenta argumentar, por meio do Delegado Car
los Sanches, que as mortes aconteceram em dois
momentos. Daniel e Jesus teriam reagido com tiros
à abordagem em uma barreira policial. Daniel teria
morrido nesse confronto. Jesus teria fugido, caçado
por volta das 10h da manhã de sábado, muitos quilô
metros distante do Gol. O delegado não sabe dizer
quantos. A grande pergunta a se fazer é a seguinte:
por que dois trabalhadores que se dirigiam a um
jogo de futebol supostamente reagiriam a uma abor
dagem policial? É evidente que o referido delegado
não terá respostas.

Para percebermos como a PM da Bahia trata
estes casos de violação aos Direitos Humanos, o
comandante da Polícia Militar da Bahia, Tenente
Coronel Jorge Bahia César, não quis atender on
tem a imprensa, e não apresentou qualquer justifi
cativa plausível. O Ministro da Justiça, Iris Resen
de, em sinal do reconhecimento da gravidade do
caso, deve receber os manifestantes hoje, a fim de
pressionar as autoridades da segurança pública da
Bahia para a tomada de providências imediatas so
bre este caso.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (Bloco/PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço trans
crever nos Anais da Casa matéria publicada no jor
nal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, intitulada uFe
Iiz Aniversário, PT", de autoria do nosso companhei
ro Olívio Dutra, fundador do PT do Rio Grande do
Sul e futuro Governador do Estado.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

FELIZ ANIVERSÁRIO, PT

Olívio Dutra *
O PT nasceu em meio ao rumor de botas da di

tadura militar, num dia de verão: 10 de fevereiro de
1980. Muitas lutas populares, nos campos, nos bair-
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ros, nos sindicatos, nas fábricas, nas escolas, nas no perverso redemoinho do "caminho únicoM, por um
universidades, tinham servido - antes - para cimen- neoliberalismo mafioso. O PT, contudo, nunca disso-
tar na consciência dos explorados e oprimidos a cer- ciou o socialismo da democracia, e prosseguimos
teza de que o povo brasileiro precisava de um novo crescendo sem amargar culpas. Nessa caminhada
partido. Dos trabalhadores vinha a esperança na perdemos alguns colaboradores e ganhamos muito
transformação do Brasil. Uma esperança, desde o mais.
inicio, construída com a participação dos ativistas Em 1998, o desafio maior é derrotar a as
sociais e políticos. Cada um portador de uma expe- políticas da nova barbárie organizada sob a he-
riência; todos unidos pelo mesmo ideal de solidarie- gemonia do capital financeiro, no atual estágio
dade e doação militante. do capitalismo. Nossa vitória nas eleições para

Sem dúvida, o inconformismo com a realidade presidente da nação e para os governos esta-
duais significará um ponto final na destruição

histórica de nosso país é anterior ao surgimento do
dos serviços públicos, nas privatizações, nas

PT. Mas, assim como não cremos no "fim da Histó- anistias fiscais e na transferência dos recursos
riaM propalado pelos neoliberais, tampouco reivindi-
camos o título de fundadores da resistência ao auto- que pertencem a todos para as mãos de meia

dúzia de mega empresários.
ritarismo. Tudo o que dizemos é que o PT qualificou
o esforço de milhões de cidadãos de nosso país em Necessitamos socializar ao longo da campa-
busca de uma vida digna. O PT mostrou que a uto- nha a idéia de Mter direito a ter direitos: que os neoli-
pia socialista não é um discurso para os dias de fes- berais condenam ao passado. Cada aniversário de
ta. É uma questão do cotidiano: do trabalho de orga- fundação do PT prova que nosso sonho possível é
nização da base, do trabalho de auto-organização capaz de atrair mais e mais simpatizantes para o
da sociedade. partido. Nossa tarefa é convertê-los, pelo diálogo

E o país mudou. Aos poucos, o PT se transfor- permanente, aos valores éticos do companheirismo
mou na grande referência da esquerda latino-ameri- e a um engajamento partidário ativo. Essa é a me-
cana. Conquistamos espaços importantes dentro da Ihor maneira de mostrar à população que a sua re-
democracia institucional, elegendo representantes beldia, como a nossa, deve se organizar. Com ban-
nos parlamentos e Executivos de inúmeras prefeitu- deiras nas ruas, ousadia e coragem para mudar.
raso não concordamos, por outro lado, em tornar a Parabéns, companheiras e companheiros!
institucionalidade no único centro de nossas inter- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
venções, virando as costas para os movimentos so- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ciais, a exemplo do que sempre fizeram os podero- Srs. Deputados, lamentavelmente registro a engana-
sos. O PT amadurece, mas não esmorece. Mantém ção do Govemo, através de propaganda sobre a re-
a energia de suas origens como garantia para seu forma da Previdência, o que leva os trabalhadores a
contínuo crescimento. A seriedade com que lidamos erro. Cito um exemplo. Antes de novembro o traba-
com a coisa pública em nossas administrações, alia- Ihador podia se aposentar e retomar ao trabalho.
da à presença da militância petista em todas as lutas Uma situação consolidada. Veio uma medida provi-
encaminhadas pelo campo democrático e popular, nos sória e o obrigou ou a suspender a aposentadoria ou
deu a convicção de que, no essencial, ternos trilhado o a pedir demissão do seu novo emprego.
caminho certo, sobretudo no Rio Grande do Sul. Não se tem direito garantido neste País! A pro-

E chegamos, enfim, aos nossos 18 anos. Os paganda do Governo é enganosa. O trabalhador tem
desafios não diminuíram. Ao contrário, aumentaram. que ir ao Procon para reclamar os seus direitos.
Nesse período, vimos cair o Muro de Berlim e se Essa mentira precisa ser desmascarada ainda hoje
desmanchar no ar os regimes do Leste europeu, que no plenário da Câmara dos Deputados.
pareciam tão sólidos. Éramos críticos às sociedades O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
fechadas totalitariamente e não lamentamos. Tanto o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que, no início da década de 80, tínhamos manifesta- Deputados, lamentavelmente, o início deste ano leti-
do apoio ao Solidariedade, na Polônia: o organismo vo na rede de ensino estadual de- Rio de Janeiro
criado pelos trabalhadores poloneses que deixara chegou acompanhado do espírito da descrença, de
claro que, dali em diante, o chamado "socialismo receios, de expectativas e muitas interrogações na
realM- na verdade, irreal - só poderia se sustentar cabeça dos professores. O magistério, que há anos
pelo autoritarismo, pois perdera a sustentação. Vi- trava uma luta desigual com o Governo do Estado,
mos também aquelas sociedades serem tragadas, não sabe se as sucessivas promessas de aumento



o SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, passam por crise econômica sem para
lelo nestes últimos anos os Municípios de pequeno
porte do interior do Estado do Rio de Janeiro, mais
notadamente no Norte, Noroeste e Centro-Norte Flu
minense, regiões por mim representadas neste Par
lamento.

Os principais problemas enfrentados pelos Pre
feitos destas pequenas cidades dizem respeito à fal
ta de uma política diferenciada de investimentos por
parte dos Governos Federal e Estadual como forma
de subsidiar o desenvolvimento regional e evitar o
aumento da migração para os grandes centros flumi
nenses, com suas infra-estruturas comprometidas
em face do crescimento populacional desordenado.

Tomando como premissa básica o fato de que
a melhoria das condições de vida dos habitantes de
áreas urbanas de menor densidade populacional
contribui, expressivamente, para a estabilidade dos
serviços prestados pelas cidades de grande porte, é
preciso que se invista nos Municípios do interior, co
laborando com as Prefeituras no que for possível,
em um esforço conjunto para realização de obras,
uma necessidade incontestável, apesar da impossi
bilidade do Estado do Rio de ampliar os atuais inves
timentos, face aos problemas relativos ao que o Go
vernador Marcello Alencar chama de perda de arre
cadação provocada pela criação do fundo de valori
zação do Magistério.

Destacamos, entre os Municípios da Região, o
de São Fidélis, no Norte Fluminense, que tem procu
rado alternativas e centrado esforços para que os in
vestimentos básicos não deixem de ser providencia
dos, principalmente nas áreas de educação, saúde e
infra-estrutura. No caso de São Fidélis, destacamos
o empenho do Prefeito Benedito Passarinho e de
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de salário serão cumpridas ou não no contracheque gir R$320,00. Os Estados e Municípios que não pos-
de janeiro ou até mesmo de fevereiro. suem receita suficiente'para atingir esse patamar de-

Ganhando um salário miserável de R$1oo,00 vem receber complementação da verba. Dos recur-
acrescido de uma cala-boca de R$115,00, a título de sos do fundo, 60% serão destinados ao pagamento
abono, os professores fluminenses querem que o Go- dos professores, garantindo um salário mensal que,
vemador MarceUo Alencar cumpra não somente o que na média, atingira R$320,00.
determina o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Na verdade, os professores do Rio não estão
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté- lá muito confiantes nos milagres do Fundef; mas, de
rio, a exemplo da elevação salarial da categoria, que, qualquer forma, nos resta torcer para que as novas
no Rio, pelo Fundef, deveria ser, no mínimo, em tomo medidas do Ministério da Educação amenizem o so-
de R$756,00 já a partir de janeiro deste ano. frimento desta categoria, à qual eu também pertenço

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos e que tantas alegrias me proporcionou ao longo de
sabemos que a desmotivação dos professores cau- minha vida.
sada pelos baixos salários e o despreparo profissio- Era o que tinha a dizer.
nal são fatores determinantes para a má qualidade
do ensino publicou. As diferenças salariais são enor
mes: enquanto um professor da rede pública esta
dual no Rio Grande do Norte, em início de carreira,
recebe R$158,30 por 40 horas semanais, aqui no
Distrito Federal ele recebe R$847,00. Se compara
dos aos salários de professores em outros países, a
diferença pode ser ainda maior.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o salário de
um professor com carga horária de 35 horas sema
nais é de US$3 mil. Essa situação chocante leva
muitos professores a trocar a rede pública pela parti
cular ou a mudar de profissão. É bom também lem
brar que somente no Rio de Janeiro, 2.621 professo
res abandonaram as salas de aula no início do ano
letivo de 1996. Estavam todos desiludidos com o
péssimo e miserável salário.

Lamentavelmente, prezados colegas, baixos
salários acabam alimentando o despreparo ao forçar
os professores a uma sobrecarga de trabalho e não
permitirem o investimento em aprimoramento profis
sional. Existe, em todo o País, um grande número de
professores que exercem a profissão sem habilita
ção necessária. Parte dos professores, apesar de te
rem concluído os cursos obrigatórios, o fizeram em
escolas de má qualidade, contribuindo para perpe
tuar os problemas de formação.

Agora, com a implantação, a partir de janeiro,
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do En
sino Fundamental e de Valorização do Magistério, o
financiamento do ensino básico é de responsabilida
de dos governos estadual e municipal. É bom não
esquecermos de que, em 1996, apenas 1,9 bilhão
de reais, dos 9 bilhões do orçamento do Ministério
da Educação, foram destinados às escolas de ensi
no básico.

O Ministério da Educação vai estabelecer um
investimento mínimo por aluno/ano que poderá atin-
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seu staff administrativo, que tem demonstrado com- deramos temporárias, Ira implementar apoiamento
petência e dedicação ímpar na gestão do Município. maior e mais intenso às causas de Municípios como

A administração do Prefeito Passarinho recon- o de São Fidélis e de outros do Norte, Noroeste e
duz o Município de São Fidélis a um caminho de de- Centro Norte Fluminense, região potencialmente
senvolvimento e recuperação econômica, com con- rica, mas em franco processo de empobrecimento,
tenção de gastos, uso racional do dinheiro público e vivido ao longo de décadas.
definição de prioridades do Governo que visem, a Era o que tinha a dizer.
curto prazo, equacionar os principais problemas vivi- O SR. MÁRCIO fORTES (PSDB - RJ. Pro-
dos pela população local. Trata-se de um administra- nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
dor hábil, capaz, probo, que encontra respaldo de Srs. Deputados, o Estado do Rio de Janeiro sempre
sua gestão não só junto ao seu Município, mas que se destacou no cenário nacional e internacional pe-
é respeitado por todos, autoridades federais e esta- las suas fabulosas jazidas de petróleo e gás, princi-
duais, pelo modo rigoroso e sério com o qual se palmente na Bacia de Campos, o que transformou a
comporta em seu segundo mandato como Prefeito. Petrobras na empresa petrolífera de maior tecnolo-

Admiramos o esforço do Prefeito de São Fidé- gia mundial na prospecção de petróleo em águas
Iis na medida em que vislumbramos em suas iniciati- profundas. Os recentes levantamentos das reservas
vas a coragem e a ousadia que só aos realizadores brasileiras de petróleo indicam que de um total de
é permitido, tendo como linha de ação fundamental a 4,8 biliões de barris, quatro bilhões estão no Estado
promoção do bem-estar social de seu povo. do Rio, o que eqüivale a 83,7 por cento do total. No

Gostaríamos, contudo, Sr. Presidente, de re- entanto, sabemos que essa riqueza fabulosa até
gistrar que se faz urgente uma atenção maior por hoje não proporcionou ao nosso Estado os resulta-
parte do Governo do Estado a São Fidélis no que diz dos financeiros correspondentes, principalmente aos
respeito à execução de obras essenciais para o Mu- municípios que ab'rigam tais jazidas, como Campos
nicípio, sendo que algumas se encontram em adian- e Macaé, uma injustiça que precisa ser corrigida o
tado processo de licitação, mas sem previsões de mais rápido possível.
início imediato. Nesta luta de décadas do Estado do Rio em

Dentre estas obras já licitadas, ressalto, em busca de justiça para usufruir um mínimo sobre suas
São Fidélis, a de pavimentação da rodovia que liga o riquezas petrolíferas, destaque-se que o ICMS sobre
Distrito de Pureza ao acesso a Rodovia Federal BR- petróleo não é cobrado na origem, nos deparamos
356, uma importante via de escoamento de produ- com a proposta do senador José Roberto Arruda,
ção agrícola que serviria ainda de suporte para o in- meu companheiro de partido, de fazer Brasília na
cremento das atividades turísticas na região, uma sede da diretoria da Agência Nacional de Petróleo, o
das mais belas do interior do Estado do Rio de Ja- que seria uma atrocidade contra o meu Estado. O
neiro. Estamos reivindicando ao Governo Marcello Rio de Janeiro não é mais a capital do Brasil, mas,
Alencar atenção especial a este projeto, ciente de sem duvida nenhuma, é a capital do petróleo.
que estamos ser S.Exa. bastante sensível aos argu- O fato é que a Agência Nacional de Petróleo
mentos já exaustivamente apresentados para a con- não pode ser transformada em um monstro acéfalo,
cretização da obra. com a cabeça em Brasília e o corpo no Rio. Embora

Compreendemos todos os obstáculos a serem tenha o maior respeito e consideração com o meu
vencidos pelo Governador Marcello Alencar no senti- companheiro senador José Roberto Arruda, venho
do de que se amplie o programa de investimentos manifestar o meu mais veemente protesto contra
para o interior do Estado, como é de sua própria este projeto de lei, esperando que ele seja devida-
vontade e - reitero - de todos os seus colaboradores mente rejeitado, porque o Rio de Janeiro não pode
na administração estadual. Isto ocorre por conhecerem sofrer mais esta injustiça, porque se o petróleo está
todos eles, de forma pormenorizada, a realidade dos em nosso Estado, certamente é lá que tem de ser.
Municípios de pequeno porte do Norte Fluminense, re- traçada a política do setor.
gião tantas vezes merecedora de suas honradas pre- Sr. Presidente, solicito a transcrição nos anais
senças, em diferentes oportunidades. da Câmara de artigo de minha autoria publicado no

Isto exposto, Sr. Presidente, mantemos a nos- Jornal do Brasil do dia 10 de janeiro passado, intitu-
sa confiança de que o Governador Marcello Alencar, lado "A ANP É NOSSA".
em curto espaço de tempo e dentro das projeções ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
de superação de amarras administrativas que consi- DOR
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AANP É NOSSA

Márcio Fortes*

O Senador José Roberto Arruda, meu compa
nheiro de partido, apresentou na última quarta-feira
um projeto de Lei com o objetivo de fazer de Brasília
sede da diretoria da Agência Nacional de Petróleo.
Tenho o maior respeito pelo senador, amigo e líder
do Governo, mas a proposta é das coisas mais ab
surdas que jamais ouvi. Já posso alertar não apenas
ao senador mas a todos os que compartilham sua
opinião de que o Rio de -Janeiro não vai aceitar caIa
do mais uma atrocidade quando o assunto é petró
leo.

Em primeiro lugar, todo o núcleo de negócios
da área petrolífera está localizado no Rio. Aqui estão
as chamadas sete irmãs (as maiores companhias),
além da Reduc e de Manguinhos. Somos, como diria
Eliezer Batista, um hub do segmento petrolífero,
pois respondemos por 70% da produção bruta de
petróleo e por 40% da produção de gás natural do
país.

Para que se tenha idéia, no final de 1996 as re
servas provadas do Brasil eram de 4,8 bilhões de
barris, dos quais 4 bilhões se concentravam no Rio.
Ou seja, participamos com 83,7% do total (a partici
pação era de 46% em 1980). O nível destas reser
vas cresce anualmente 12% no Rio contra 8,4% no
país. Sediaremos também o megaprojeto do Com
plexo Gás-Químico, vital para o desenvolvimento do
Rio por sua extraordinária importância estratégica e
seus mais de R$800 milhões em investimentos.

Para tomar a coisa mais conclusiva: petróleo é
Rio. E já é mais do que chegada a hora de os flumi
nenses verem refletida em seu benefício esta condi
ção de principal pólo do país. Isso até hoje esteve
longe de acontecer. Todos sabem o quanto Macaé e
municípios vizinhos estão distantes de transformar
em conquistas para suas populações o fato de se
rem os maiores produtores do Estado. Em lugar ne
nhum do mundo a grande área produtora deixou de
transformar em riqueza esta condição. O caso da
Bacia de Campos é único.

E a dificuldade de Campos é de todo o Rio. Até
hoje, não conseguimos tornar realidade a justa rein
vindicação de cobrança do ICMS sobre o uso do pe
tróleo. A Constituição de 1988 estabeleceu que o
ICMS do petróleo devia ficar restrito ao consumo dos
derivados. É coisa das mais surrealistas, já que o
maior penalizado é o estado que mais produz. O que
ocorre com o petróleo mas acontece por exemplo,
com o etanol. São Paulo se beneficia amplamente
pelo fato de ser grande produtor, já que nesse caso

o ICMS é cobrado na origem. Com o petróleo é dife
rente.

A verdade é uma só: O Rio até hoje viveu uma
situação de verdadeira colônia no que diz respeito à
área petrolífera. É certo que deixamos de ser a capi
tal do país, mas somos mais do que nunca a capital
nacional do petróleo. Negar isso é negar o óbvio. A
criação da ANP, além de sua relevância para o país
(até mesmo como símbolo de uma nova era), tem
tudo para corrigir todas essas distorções. E mais:
para que funcione de forma independente, a ANP
tem de estar o mais longe possível do poder. A
agência começou muito bem com a nomeação de
David Zylberztajn para diretor geral e com a presen
ça em sua diretoria de Eloi Fernández Y Fernández,
ex-companheiro de governo estadual e homem da
maior competência. A hora não é, definitivamente,
de perder o passo.

Um dos argumentos utilizados pelo meu queri
do José Roberto Arruda foi que o fato de ser o maior
produtor não devia conferir ao Rio o direito de sediar
a direção da ANP, já que nos Estados Unidos a
sede da agência reguladora não fixa no Texas. Ora,
a produção de petróleo nos Estados Unidos, embora
todos conheçam o Texas, se divide entre Texas,
Louisiana, Califórnia e Alasca. Portanto, não há
nada demais em que haja um órgão regulador em
Washington. Além disso, nunca houve nada seme
lhante a uma Petrobras nos Estados Unidos. Se
houvesse, e tivesse o Texas como sede, os ameri
canos pensariam muitas vezes antes de optar por
Washington. Este é um aspecto da questão. O outro
é o seguinte: que importa o que fazem ou deixam de
fazer os americanos na área petrolífera? Ou será
que vamos ressuscitar o velho lema do que é bom
para os americanos é bom para o Brasil? Os Esta
dos Unidos estão, como bem se sabe, longe se se
rem os únicos grandes produtores mundiais, para se
tornarem padrão referencial.

A Petrobras construiu, como executora do mo
nopólio, um patrimônio de informações hoje instala
das em computadores de última geração e que são
resultado de programas extremamente complexos,
que incluem simulações, análises sobre estruturas
geodésicas e outras tecnicalidades insondáveis para
quem não é da área. O fato é que são dados vitais
para o sucesso e para a agilidade do processo de
transição do monopólio para a concorrência. E trans
ferir este acervo para Brasília seria dispendioso por
incorrer em deslocamento constante de técnicos es
pecializados. O que as companhias interessadas em
investir no segmento petrolífero brasileiro achariam
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de um contra-senso e de uma prova de irracionalida- O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT -
de administrativa e econômica desta magnitude? RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

Além destes recursos de informação a Petro- te, Sras. e Srs. Deputados, hoje, a nossa responsa-
bras também acumulou toda uma competência em bilidade com o povo brasileiro será mais uma vez
termos de recursos humanos ao longo de sua exis- avaliada quando ocorre a votação da reforma da
tência. Ora, como abandonar a experiência valiosa Previdência, matéria que interessa a todos os traba-
destes quadros quando mais a ANP precisa deles e Ihadores do Brasil.
quando a expectativa do mercado é de que a transi- Verifico a preocupação dos governistas em
ção se dê o mais rapidamente possível? Ao longo tentar evitar que os trabalhadores assistam à sessão
destas quatro décadas, a Petrobras desenvolveu que aprecia esta matéria tão importante no dia de
ainda diversos convênios com universidades flumi- hoje, ocasião em que pergunto a mim mesmo: se o
nenses (PUC, UERJ, UFRJ e UENF) dotadas de Governo faz propaganda dizendo que esta matéria
fantásticos centros de excelência em prospecção, não prejudicará nenhum trabalhador brasileiro, por
cujo abandono eventual acarretaria danos irrepará- que será que proíbe o acesso deste mesmo trabalha-
veis. (Apenas para não cometer nenhuma injustiça, dor à casa do povo, que é o Congresso Nacional?
a Unicamp e a Universidade da Bahia, esta última São atitudes estranhas como esta que deixam
principal centro de formação de engenheiros no se- a população com um grande ponto de interrogação.
tor, também merecem ser citadas como instituições Todos sabem que até a presente data os gran-
da maior relevância). des beneficiados são os banqueiros ou uma peque-

O próprio centro de pesquisas da Petrobras, na minoria privilegiada, enquanto a maioria dos bra-
como não poderia deixar de ser, está no Rio e não sileiros amarguram dias e mais dias de dificuldades.
em Brasília. Como transferi-lo a não ser transferindo

Dizem que o Governo Federal tem tomado me-
a própria Petrobras? Imagino até que muito breve didas corajosas no ano das eleições, no entanto, sa-
poderemos estar diante de uma proposta mais bemos que estas medidas corajosas são para preju-
abrangente, que inclua no mesmo pacote ANP, Pe-

dicar os trabalhadores brasileiros, pois o aumento de
trobras, Manguinhos, Reduc, Bacia de Campos, re- apenas R$8,OO no salário mínimo vem caracterizar
des de distribuição, poços, reservas petrolíferas, que são os trabalhadores que estão pagando a con-
Shell, Texaco, Esso, etc.

ta dos desmandos ocorridos no passado. O Presi-
Concluindo, gostaria de dizer que meu amigo dente tomaria atitudes corajosas se os juros fossem

Arruda me proporcionou ao menos uma grande fixados em taxas menores, no entanto, isso nunca
idéia: a de transferir o núcleo decisório do Ministério ocorrerá, pois prejudicaria os banqueiros.
da Marinha para o Rio. O senador havia brincado,

Desta forma, quero afirmar mais uma vez que

~?E?i~If~f~JÊg5§~~ ~~?:~:~ir:!=:%~!r::::;;~~
çado o pleito: assim que for criado o Ministério da tempo - repito - vêm pagando a conta dos desman-
Defesa, vamos reivindicar a transferência da cúpula dos do passado.
da Marinha para o Rio. Era o que tinha a dizer.

O fato é que a ANP será responsável pelo futu- O SR. JORGE WILSON (Bloco/PMDB - RJ.
ro da indústria petrolífera no Brasil. E que ela estará Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
decidindo questões da maior relevância nos próxi- Srs. Deputados, no ano passado, diante da expulsão
mos anos. É mais do que evidente que não se pode de dez cidadãos brasileiros, estive no Chile, junta-
pensar em desmembrá-Ia já no nascedouro. Não po- mente com alguns Parlamentares, em missão oficial
demos permitir que a ANP se transforme num mons- desta Câmara. Lá chegando, fiquei indignado com a
tro acéfalo, com a cabeça em Brasília e o corpo no atitude da nossa Cônsul-Adjunta.
Rio. Essa história de que o escritório central ficará Ouvimos a própria Cônsul dizer que nada po-
no Rio é muito bonita mas, caso a diretoria não este- deria fazer por aqueles brasileiros que estavam para
ja aqui também, enfraqueceremos um órgão que tem ser expulsos daquele país. Ora, essa Cônsul é paga
de nascer forte para o bem do país. E, não há por com dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Entre
que negá-lo, para o bem do Rio. É uma questão de suas funções, está a de ajudar a resolver questões
justiça, de lógica e de racionalidade. como essa.
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Resolvido esse problema, Sr. Presidente, tomei sejo e muito menos dar o voto que FHC tanto dese-
conhecimento, ontem, por intermédio de matéria pu- ja. O voto e o apoio o Governo está acostumado a
blicada no jornal La Hora, de que o Embaixador do ter de banqueiros e latifundiários. Afinal, "uma mão
Brasil no Chile, Sr. Gilberto Coutinho Paranhos Vel- lava a outra".
loso, havia afirmado que o Governo chileno tem agi- Como faz questão de continuar aplicando a
do corretamente em relação àqueles brasileiros que máxima do "é dando que se recebe", o Governo ne-
estão para ser expulsos do país. gocia com os banqueiros e latifundiários. Para eles,

Isso me causa indignação, Sr. Presidente. tudo; para os sem-terra e para os trabalhadores, a
Quando lá estive, no ano passado, ouvi o próprio polícia, a violência e a coação.
Embaixador, que também é pago pelo povo brasilei- Sr. Presidente, nobres colegas, é do conheci-
ro, dizer que a Embaixada do Brasil em países es- mento de qualquer pessoa preocupada com a justiça
trangeiros não se destinava a atender aos reclamos social no campo que a ausência de uma política efe-
de cidadãos brasileiros e que isso era trabalho do tiva de reforma agrária por parte do Govemo e a
Consulado. atuação ineficaz do Incra em responder e amenizar

Se S.Exa. nada tinha a dizer, se não lhe com- os problemas da área rural levam a que os conflitos
petia intervir nos problemas do Consulado, então, ocorram com uma freqüência cada vez maior. Pois
como vem colocar-se ao lado do Governo chileno e bem, o órgão que é responsável em intermediar as
contra cidadãos brasileiros? negociações entre trabalhador rural e Governo não

Portanto, deixo registrada minha indignação cumpre com o seu papel e utiliza métodos só utiliza-
contra essa atitude de um representante do País no dos pelos covardes, pelos ditadores.
exterior. Aliás, a diplomacia brasileira, a exemplo do Recebemos informações segundo as quais,
que está acontecendo com o Sr. Gilberto Coutinho, para pressionar os trabalhadores rurais a ingressa-
no Chile, na verdade está servindo de point busi- rem em uma associação comandada pelo órgão, os
ness, em que os empresários brasileiros que têm di- representantes do Incra na região fazem ameaças
nheiro para atuar no exterior são bem recebidos, aos trabalhadores assentados na Fazenda Brades-
mas os Parlamentares brasileiros que vão acompa- co, alegando que caso continuem organizados em
nhar e tentar resolver problemas de cidadãos brasi- uma entidade diferente daquela comandada pelo
.Ieiros são simplesmente desconhecidos. Governo dificilmente serão assentados no local que

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa se encontram.
toma conhecimento da repulsà de V.Exa. e determi- Isto é grave. Não é possível que o Governo,
na à Secretaria-Geral da Mesa que faça chegar ao desesperado, querendo isolar e enfraquecer os mo-
Itamaraty, por intermédio da Comissão de Relações vimentos dos trabalhadores, parta agora para a
Exteriores, a manifestação de V.Exa. ameaça covarde àqueles que querem somente um

O SR. JORGE WILSON - Agradeço a V. Exa., pedaço de terra que lhes permita trabalhar digna-
Sr. Presidente. mente; e por isso lutarão.

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro- Sr. Presidente, faço aqui um apelo para que os
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. representantes do órgão com poder de decisão se
e Srs. Deputados, hoje, na coluna da jornalista Van- façam presentes no próximo dia 16 em Conceição
da Célia, do Correio Braziliense, foi publicada a se- do Araguaia para dialogar com as entidades, as Iide-
guinte pérola do Presidente do INCRA, Milton Selig- ranças e os trabalhadores que se reunião para en-
man: "Reforma agrária não dá voto, dá dor de cabe- contrar solução para os graves problemas fundiários
ça". daquela região

É por esta razão que o Governo não faz ne- Era o que tinha a dizer.
nhum esforço para efetivar o projeto de reforma O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.
agrária. Como aliado dos latifundiários e políticos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
conservadores, FHC optou por "deixar como está, Srs. Deputados, quero registrar duas indicações que
para ver como é que fica". encaminhei à Mesa - uma ao Sr. Ministro da Fazen-

Enquanto isso, no Estado do Pará, a luta pela da e a outra ao Sr. Ministro dos Transportes - no
posse da terra se agrava a cada dia e milhares de sentido de corrigir distorções na aplicação da Lei de
trabalhadores são mortos em conflito com posseiros, Cabotagem, que vem prejudicando a Marinha Mer-
madeireiros e jagunços. É lógico que o trabalhador, cante brasileira.
depois de morto, não pode manifestar qualquer de- Agradeço a V.Exa. a atenção.



03994 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

o SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Deputados, desde 1810, quando o Príncipe Re
gente criou a inspetoria de portos, existe no Brasil
um sistema de vigilância sanitária destinado a impe
dir a entrada de doenças provenientes do exterior.
Esta foi uma das primeiras medidas oficiais na área
de saúde pública instituídas no País.

Dadas as características desse trabalho, que
hoje se beneficia, é óbvio, dos progressos tecnológi
cos no campo da Medicina, pode-se afirmar que a vi
gilância sanitária é um conjunto de ações capaz de
prevenir, diminuir ou mesmo eliminar os diversos ris
cos à saúde, bem como intervir nos problemas sani
tários decorrentes do meio ambiente ou da circula
ção de pessoas e bens.

No caso de portos, aeroportos e fronteiras, que
apresentam, é claro, exigências específicas nesse
campo, as ações de vigilância sanitária obedecem
aos dispositivos do Regulamento Sanitário Interna
cional e desempenham, mais do que nunca, um pa
pei fundamental na saúde da população. Quando
aumenta o trânsito de pessoas no País, em razão
das facilidades dos meios de transporte, cresce a
probabilidade de disseminação de doenças na mes
ma proporção. Também nesse passo, aumenta a im
portância dos serviços prestados pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Trata-se, aí, de impedir a introdução, em terri
tório brasileiro, de substâncias, matérias primas, in
sumos ou produtos que ponham em risco a saúde
dos brasileiros. É um trabalho que se desenvolve em
várias frentes, desdobrando-se assim em uma série
de atividades.

No que se refere à manutenção dos padrões
desejados de segurança e higiene nos meios de
transporte, por exemplo, os agentes são responsá
veis pela desinfecção, desinsetização e desratização
nos veículos, aeronaves ou embarcações; quanto
aos terminais de carga, cabe a fiscalização e a ins
peção das importações, bem como a respectiva libe
ração; já no que diz respeito aos próprios viajantes,
à Vigilância compete as tarefas de imunização, diag
nóstico e tratamento de doenças transmissíveis pre
vistas no Regulamento, como peste, cólera e febre
amarela; e em relação aos terminais de passageiros,
finalmente, as incumbências incluem a coleta e
transporte de lixo de bordo, a fiscalização da quali
dade da água e dos alimentos e o tratamento de
águas residuais.

Como se vê, a Vigilância Sanitária, em especial
aquela que opera nos portos, aeroportos e frontei-

ras, realiza um trabalho absolutamente imprescindí
vel para a Nação em termos de saúde pública. Rep
resenta uma g1=uantia efetiva de proteção e preven
ção de um sem-número de problemas relacionados
à integridade física da população.

No entanto, Sr. Presidente, e a despeito de tão
incontestável importância, a categoria dos fiscais de
vigilância sanitária· não tem merecido o reconheci
mento do Poder Executivo que, inacreditavelmente,
não os contemplou em recente medida provisória
destinada à criação de cargos e regulamentação de
carreiras nos diversos Ministérios. Para maior es
panto, verifica-se que, entre os beneficiados, se in
cluem os fiscais de defesa agropecuária, lotados no
Ministério da Agricultura, responsáveis pela fiscaliza
ção de produtos e tecnologias implicados na defesa
da atividade agropecuária.

Não se pode imaginar qual o critério a nortear
a decisão governamental, uma vez que a vigilância
sanitária é considerada por lei uma atividade essen
cial, naturalmente a cargo do Estado, não havendo
justificativa plausível para tal discriminação. Não é
necessário lembrar que a saúde da população deve
ocupar lugar prioritário nas metas do Governo e que,
nessa medida, a valorização do fiscal de vigilância
sanitária deve ser considerada na mesma intensida
de e, portanto, sobreposta a outras, secundárias, na
escala de prioridades.

Agem bem, pois, os funcionários da Vigilância
de Pernambuco quando se mobilizam contra a ex
clusão da categoria da medida provisória em ques
tão. Para que atendam a contento às necessidades
do setor e se desincumbam com eficiência de suas
atribuições, os funcionários devem fazer jus a uma
regulamentação mais adequada da respectiva car
reira, bem como a um plano de cargos e salários
compatível com a complexidade da função.

Considerando a legitimidade da reivindicação e
tendo em vista o princípio da paridade funcional, não
podemos deixar de registrar nosso apoio à preten
são da categoria dos fiscais da Vigilância, para que
sejam incluídos, com as adaptações que se fizerem
necessárias, na medida provisória mencionada. A ini
ciativa, seguramente, favorecerá os próprios serviços
prestados pela Vigilância Sanitária em todo o País.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Deputados, um dos maiores equívocos do de
bate que antecedeu à votação da reforma da Previ
dência Social, prestes a ser concluída neste Parla
mento, diz respeito à situação dos servidores públi
cos da Administração Direta e Indireta.
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Esta categoria de trabalhadores ficou estigma
tizada como sendo detentora de privilégios usufruí
dos por servidores da ativa e inativos. Trata-se de
uma grande injustiça, pois a esmagadora maioria
dos funcionários públicos federais, estaduais e muni
cipais faz parte dos milhões de brasileiros que rece
bem salários e proventos insuficientes para manter
uma vida digna.

Os privilégios, ao contrário do que ficou incrus
tado na opinião pública, estão enraizados apenas
nos altos escalões da Administração Pública. Os
servidores mais modestos do Poder Público jamais
receberam qualquer espécie de benesse; pelo con
trário, nas últimas décadas tiveram suas carreiras
desvalorizadas através de arrochos salariais e da
falta de condições ideais de trabalho.

Antigamente, quem era servidor público tinha
orgulho de sua função. Hoje, tanto quem está na ati
va ou quem já se aposentou tem vergonha de exibir
seus holerites.

Este é o caso, por exemplo, do Sr. Olavo Auré
lio Scozzafave, de 63 anos de idade, pessoa que re
side na cidade de Brodósqui, próxima a Ribeirão
Preto, e por quem tenho grande amizade e estima.
Aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos, Olavo Aurélio Scozzafave, que foi Vereador
no seu Município por 25 anos, recebe hoje meros
R$393,OO por mês - uma miséria!

A exemplo de milhões de brasileiros que dedi
caram toda uma vida ao serviço público, Olavo Auré
lio Scozzafave também viu seu padrão de vida ser
arruinado depois que se aposentou, há aproximada
mente duas décadas. Os sucessivos planos econô
micos adotados pelo País a partir dos anos ao dece
param cruelmente o poder aquisitivo de seus ga
nhos. O mais recente golpe contra sua aposentado
ria foi desferido pelo atual Governo Federal, que há
três anos não autoriza um único reajuste para quase
todos os setores de sua Administração Direta e Indi
reta. Não é por acaso que os R$393,00 que Olavo
Aurélio Scozzafave recebe hoje como aposentado
representam apenas uma ínfima parte do salário que
ele recebia quando, ainda jovem, ingressou no servi
ço público como funcionário do então Departamento
de Correios e Telégrafos.

Ao congelar os vencimentos da maior parte do
funcionalismo, o atual Governo comete duas injusti
ças ao mesmo tempo. A primeira resulta no agrava
mento da situação de penúria vivida já há bastante
tempo pelos servidores mais modestos. A segunda
porque este congelamento não afetou a todos, pois
algumas categorias mais privilegiadas, que possuem

condições de exercer maior pressão política, conse
guiram reajustes salariais neste período. Que políti
ca econômica é esta, que admite dois pesos e duas
medidas?

Esta legião de servidores públicos que são in
justiçados não pode continuar sendo punida dupla
mente, ou seja, ganhando mal e ainda ser acusada
de manter privilégios.

O Governo deve e precisa devolver a estes
servidores os direitos que lhes foram usurpados nes
tes anos todos.

O SR. MOISÉS BENNESBV (PSDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, trago a esta tribuna, na tarde
de hoje, minha preocupação com a difícil situação fi
nanceira em que se encontram as Prefeituras muni
cipais no Estado de Rondônia, situação essa que re
sulta dos mesmos fatores que provocam os desequi
líbrios nas finanças federais e estaduais.

No entanto'; '0' Governo Federal conseguiu no
vos parcelamentos com seus débitos internacionais,
enquanto os Governos Estaduais pediram e conse
guiram também expressivos parcelamentos em suas
dívidas. Urge agora a necessidade de os Municípios
brasileiros receberem o mesmo tratamento.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
todos os seus pronunciamentos, tem demonstrado
que deseja o fortalecimento das administrações mu
nicipais, pois pretende descentralizar cada vez mais
as ações administrativas públicas. No entanto, para
que a descentralização dê resultado, é preciso que
os Municípios estejam em condições financeiras viá
veis, caso contrário, haverá o comprometimento de
áreas de grande importância, como educação, saú
de, saneamento básico e assistência social.

Sr. Presidente, caros colegas Parlamentares,
ouvindo uma dezena de Prefeitos do meu Estado,
defendem eles que o débito dos Municípios sejam
parcelados em trinta anos. Os Prefeitos não querem
a anistia, mas, sim, a oportunidade para resgatar dé
bitos que são resultantes de vários períodos admi
nistrativos.

Temos certeza de que se houver vontade polí
tica do Presidente Fernando Henrique Cardoso para
encontrar a solução adequada, através de medidas
genéricas que possibilitem aos Municípios a resolu
ção dessa crise - não tenha dúvida, Sr. Presidente 
nossos Municípios responderão imediatamente aos
programas pretendidos pelo Governo Federal de
descentralizar rapidamente as ações nos campos da
educação, saúde, saneamento básico, assistência so
cial e em outros campos da administração pública.
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o êxito dessa iniciativa dependerá da união
dos nossos colegas Parlamentares que, mais do que
ninguém, são conhecedores da triste realidade das
nossas Prefeituras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, mais uma vez trago a esta Casa
uma boa notícia vinda da Bahia, que, como qualquer
outro Estado brasileiro, atravessa momentos difíceis,
mas que tem se sobressaído aos demais por contar
com homens sérios, honestos, trabalhadores e dedi
cados; homens que estão no lugar certo, na hora
certa, trabalhando para o bem comum do País e da
Bahia.

Seu Governador está entre primeiros coloca
dos no ranking de melhores do País, e é hoje o Go
verno com maior número de obras em execução no
País.

No seu quadro de políticos, tem o Senador An
tonio Carlos Magalhães como Presidente do Senado
Federal e do Congresso Nacional, o Deputado Luís
Eduardo Magalhães como Líder do Governo na Câ
mara dos Deputados, depois de ter ocupado a Presi
dência desta Casa com grande desenvoltura.

Esses grandes homens já foram e são citados
diariamente por toda a população baiana, que reco
nhece o valor de cada um.

Hoje, quero destacar um administrador que se
vem destacando no País e muito contribuído para
tomar nosso País mais justo. Refiro-me ao Dr. Jail
ton Câncio, Superintendente Estadual do Instituto
Nacional de Seguridade Social-INSS.

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização da
Bahia superou a média nacional de arrecadação por
ação fiscal de todo o País. Dos mais de 335 milhões
de reais arrecadados pelo INSS até agosto, 17,80%
foram recolhidos em dinheiro no Estado baiano, en
quanto a média nacional ficou em 8,52%.

As confissões de dívida fiscal na Bahia repre
sentaram 51,58%, a média nacional foi 35,76%.

Ressalto, ainda, que tão importante quanto os
números alcançados da ação fiscal é a sua qualidade.

A Bahia encontra-se numa situação bastan
te confortável. O Resultado da Ação Fiscal 
RAF nacional do mesmo período representou
29,49% do total da Arrecadação Bancária, o RAF
estadual representou 45,12% do total da Arrecada
ção do Estado.

Estes dados por si só demonstraram o esforço
conjunto e o envolvimento de diversos setores do

INSS, comandados pelo Dr. Jailton Câncio no Esta
do da Bahia.

O Superintendente do INSS na Bahia tem de
monstrado ao País que com seriedade e trabalho é
possível sobrepor as dificuldades e desenvolver se·
tores tidos até aqui como falidos. O INSS baiano,
além de estar combatendo as inadimplências, tem
levado aos mais longínquos rincões do Estado seus
postos de atendimento, que além de facilitar a vida
dos segurados e pensionistas, tem propiciado a faci
lidade para a arrecadação e negociação de débitos
junto àquele órgão.

Para encerrar, Sr. Presidente, desejo parabeni
zar o Dr. Jailton Câncio pelo grande trabalho que
vem desenvolvendo à frente da Superintendência do
Instituto na Bahia e estender este louvor aos gran
des homens que se vêm espelhando nos cidadãos
baianos e propiciando ao País maior desenvolvimen
to e melhor qualidade de vida a toda a população
brasileira.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, o Município de Pintadas, si
tuado a 250 quilômetros de Salvador, comemorou
em janeiro próximo passado um ano de uma admi
nistração marcadamente democrática e popular.

O Município está sendo administrado pela pri
meira vez por uma mulher, a companheira Neuza
Cadore, que vai rompendo os preconceitos através
da sua competência ao liderar uma equipe de traba
lho profundamente comprometida com os anseios
mais profundos de uma comunidade antes submeti
da aos desmandos na administração dos seus recur
sos públicos e ao autoritarismo dos políticos tradicio
nais, mas que a partir de janeiro de 1997 passou a
vivenciar um novo jeito de administrar, que tem
como fundamento de suas ações o respeito pela po
pulação, a participação popular nas principais deci
sões de governo, a prioridade pelo social e o claro e
inequívoco apoio e incentivo às genuínas formas de
manifestação e expressão da cultura das comunida
des que, aliadas a outros elementos, compõem a
identidade dos munícipes de Pintadas.

Cabe, neste instante em que ocupo a tribuna
desta Casa, dar a palavra à Prefeita Neuza Cadore,
primeira pessoa absolutamente credenciada para
abrir este pronunciamento em ,que pretendemos ho
menagear a população de Pintadas, pela experiên
cia inédita, no Município, de uma administração em
que o povo não é meramente um expectador passi
vo, mas sujeito de um processo novo, porém desa-
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fiador, porque promotor de cidadania e de democra- Quem govema para o povo, para a maioria,
cia direta. Eis o que diz a Prefeita: não tem nada a esconder.

Muitas lutas foram travadas neste pe- Agradeço o apoio neste primeiro ano
ríodo e várias conquistas obtidas. Mas a de cada um dos pintadenses, e sei que pos-
avaliação que fazemos deste primeiro ano so continuar contando com sua crítica since-
de gestão é positiva. ra, seu trabalho voluntário e cidadão para

Pintadas tem hoje na Prefeitura um que Pintadas possa cada vem mais ter es-
projeto de governo que tem em primeiríssi- perança de dias ainda melhores.
mo lugar o bem-estar social, a felicidade de Para que não fique apenas nas palavras, apre-
cada morador de nossa cidade, a decisão sentaremos, a seguir, Sr. Presidente, as ações con-

. de proporcionar meios para que as pessoas eretas e irrefutáveis desta administração que, como
possam viver mais e melhor. depreendemos da avaliação da própria Prefeita, só

Enfrentamos com coragem os graves foram possíveis de ser realizadas em razão do com-
problemas buscando soluções. Em tudo que promisso efetivo do Governo Municipal petista de in-
fizemos subjaz a clara consciência que te- tervir, junto com a população, na busca das primei-
mos de que a nossa missão na Prefeitura é ras soluções que, de fato, transformassem a realida-
a de proporcionar à população de Pintadas de de abandono e descaso em que receberam a
meios de poder se desenvolver pessoal e Prefeitura em janeiro de 1996. Vamos aos fatos.
economicamente. Na área da Saúde:

Embora a responsabilidade de resolver 1) O hospital começa a mudar de cara. Não so-
os problemas sejam, em sua maior parte, mente com a presença de plantonistas 24 horas por
dos Governos da União e do Estado, preferi- dia 7 dias por semana, mas também em função da
mos, para que nossa população não sofra reorganização dos serviços de atendimento. Com a
ainda mais, enfrentar os problemas de fren- modernização na administração do hospital, o Muni-
te, pois sabemos o que as famílias sofrem cípio está atendendo mais pessoas e melhor; com
quando vêm seus filhos, parentes e amigos um detalhe importante: gastando menos dinheiro.
embarcando em um ônibus para tentar a 2) O projeto de saúde preventiva de Pintadas
sorte no Rio de Janeiro, Espírito Santo ou pretende atender 100% dos habitantes do Município,
São Paulo. O preconceito que nossos adver- iniciando uma prática preventiva através da ida dos
sários propagaram dizendo que não tería- profissionais de saúde aos povoados e localidades,
mos condições de governar por eu ser mu- antecipando o diagnóstico e prevenindo as doenças.
Iher, respondemos com trabalho e coragem. Durante 1997 foram realizadas várias reuniões da

Reestruturamos a Educação em Pinta- Secretaria de Saúde com as comunidades para o le-
das, pois sem escola de qualidade e que vantamento dos problemas de saúde do Município e
atenda à maioria, as esperanças de dias a escolha das prioridades.
melhores tomam-se mínimas. De todo o trabalho e seguindo a vontade da

A saúde da população é tratada com maioria, resultou o Plano Municipal de Saúde, que
respeito. Colocamos em primeiro lugar a pretende estender o atendimento médico de qualida-
saúde preventiva. O atendimento odontológi- de a toda a população de Pintadas. O Centro de
co também é preventivo. Saúde foi reativado e todas as crianças da sede, de

A manutenção de nossas estradas, O a 1 ano de idade, estão tendo acompanhamento
abandonadas pelas gestões passadas, é médico especializado, bem como todas as gestantes
hoje uma realidade. Uma boa parte das cadastradas têm garantia de acompanhamento por
obras necessárias foram feitas. ginecologista durante toda a gestação.

Várias outras realizações poderiam ser 3) Implantamos o Conselho Municipal de Saú-
listadas aqui, mas uma, a principal possivel- de, reunindo representantes de diversas entidades
mente, é a confiança que conquistamos da para fiscalizar e sugerir planos para a área.
população com uma administração transpa- 4) Pintadas realizou 700 exames preventivos
rente, aberta, democrática e popular. de câncer durante o ano, atendendo uma antiga rei-

Nós fazemos questão de prestar con- vindicação do movimento de mulheres. Esta iniciati-
tas à população de tudo que fazemos. Isso va é inédita na região em matéria de saúde da mu-
chama-se transparência administrativa. Iher. A prevenção resultou em vários diagnósticos,
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permitindo que as mulheres se submetessem à tera- das começa a dar frutos. Está em fase de conclusão
pia antes .da instalação da doença. O programa de o censo educacional, que é uma radiografia da situa-
saúde da mulher é uma iniciativa inédita e salva vi- ção do ensino no Município. Este censo possibilitará
das preciosas. atacar problemas principais, como a evasão escolar,

5) A equipe dos agentes de saúde de Pintadas, existência de crianças fora da escola, melhor distri-
em colaboração com 28 estudantes da área de saú- buição da rede física, racionalização do transporte
de da Universidade Estadual de Feira de Santana escolar, construção de salas onde for necessário,
(UEFES), realizaram um trabalho de campo, na sede bem como a relocação dos professores.
do Município, onde monitoraram a pressão arterial 2) Este ano Pintadas possui um Plano Munici-
de cerca de 900 adultos, coordenados pela secretá- pai de Educação, discutido com a comunidade do-
rio de saúde Dr. Car/ito. cente e a administração, resultando num plano arroja-

Quase um terço dos casos foram suspeitos de do. Até o ano 2000 o Plano Municipal de Educação
hipertensão. A Secretaria da Saúde estará monito- pretende oferecer ensino a 100% das crianças em ida-
rando estes pacientes e iniciando o programa de de escolar e zerar a repetência e a evasão escolar.
prevenção a hipertensão em Pintadas. O programa 3) Com a aprovação da nova LDB, a educação
pretende estender este acompanhamento para toda da 1ª à 8ª série em Pintadas será municipalizada. A
a zona rural. Em breve todos os hipertensos do Mu- partir de agora é o Município quem vai gerir a educa-
nicípio terão acompanhamento contínuo, bem como ção de Pintadas. Somente neste ano Pintadas gas-
fornecimento da medicação para aqueles que não tou com servidores e transporte das escolas do Es-
têm condições de custear o tratamento. tado mais de 100 mil reais; ou seja, na prática, o Mu-

6) As regiões do Bom Viver, Santana, Boa Sor- nicípio há muito tempo vem pagando a conta das es-
te e Mateus contam agora com colas estaduais de Pintadas. Agora, com a LDB, isto

atendimento médico junto à comunidade atra- vai acabar. Pintadas passa a gerir, numa perspectiva
vés da visita periódica dos médicos do Município. democrática, com a participação da comunidade,

Estas visitas são precedidas pela triagem do todo o ensino fundamental na cidade.
agente de saúde, que traça um perfil dos casos, pre- Com a municipalização do ensino e ampliação
parando a presença do médico na comunidade. Nes- das matrículas, a Prefeitura também vai receber
te ano de 1998 este atendimento será estendido mais recursos do Governo Federal através do "Fun-
para todos os povoados e regiões. Além do atendi- dão", que é um programa do Governo Federal que
mento, os médicos fazem palestras, discutem com a visa complementar os gastos do Município com a
comunidade a causa dos problemas de saúde e bus- educação. Estes recursos serão administrados pela
cam conjuntamente suas soluções, orientando e mo- Prefeitura, juntamente com os Conselhos Escolares
bilizando as comunidades para adotarem práticas e principalmente com a população.
preventivas e hábitos de higiene, evitando o contágio 4) Com a tremenda carência de recursos técni-
por moléstias, possibilitando melhores condições de cos e financeiros, a solução encontrada pela admi-
saúde e uma melhor qualidade de vida para a popu- nistração para modernizar a educação de Pintadas
lação. foi a busca de parcerias. Pintadas possui hoje con-

7) Pintadas conta também com atendimento vênios com a UFBA e a Fundação Clemente Maria-
odontológico preventivo. O atendimento é feito com ni, instituições internacionalmente conhecidas em
base em discussões do profissional com as cornuni- pesquisa educacional, trazendo para Pintadas as
dades, buscando a prevenção odontológica. O Bra- melhores técnicas e recursos pedagógicos adapta-
sil, País de desdentados, precisa de prevenção e dos à realidade social de nossa cidade.
não de extração. O trabalho tem como principal obje- Um dos primeiros benefícios destas parcerias
tivo instruir para que a população saiba como melhor foi a implantação da informatização das matrículas,
escovar os dentes, utilizar flúor etc. o que possibilita que e equipe de educação possua

Na área da Educação: em mãos quase instantaneamente todos os dados
1) Rompendo um atraso de mais de 10 anos, a referentes à situação educacional de Pintadas.

educação em Pintadas começa a mudar de cara. Ao Na área da Cultura:
longo de todo o ano de 1997, a Prefeitura desenvol- 1) Nos dias 4 a 6 de dezembro, Pintadas assis-
veu um intenso programa de capacitação de profes- tiu à largada do projeto cultural da administração, o
sores, aumentando a eficiência do ensino. Portanto, Projeto Viva a Cultura. Durante três dias, profissio-
a modernização da gestão da educação em Pinta- nais de dança e teatro estiveram junto com a comu-
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nidade produzindo oficinas e apresentações que cul- gou seus salários em dia. Um compromisso de nos-
minaram com uma bonita festa na noite do dia 6, sa gestão.
com apresentações artísticas muito apreciadas e 2) Transparência, qualidade e segurança para
aplaudidas pela platéia que lá compareceu para o servidor.
prestigiar o evento. Plano de Ação para 1998:

A idéia a partir de agora é formar o coletivo de 1) O Município estará recebendo, neste ano,
cultura de Pintadas, um grupo aberto a todos os inte- seis grandes represas e mais de 250 cisternas, num
ressados e que contará com o apoio técnico e mate- trabalho em parceria com o Centro Comunitário e
rial da Prefeitura para dar um maior impulso ao de- Serviços de Pintadas, que já construiu 38 represas e
senvolvimento cultural de Pintadas e região. outras 250 cisternas. Os recursos são oriundos da

2) O Projeto Viva a Cultura se propõe a construir Comunidade Européia e da Prefeitura de Castel
um centro cultural no Município, com museus, teatro, Nuovo Monti, na Itália.
biblioteca, videoteca, espaço para oficinas de criação e 2) Além da preocupação com recursos hídri-
educação artística. Este grande projeto está sendo cos, a Prefeitura está viabilizando o levantamento
apresentado a agências internacionais de financiamen- dos interessados em sistemas alternativos de ener-
to no sentido de viabilizar sua estruturação. gia, para sua implantação em várias localidades da

Obras e Equipamentos: zona rural do Município.
1) Apesar de todos os problemas, já consegui- Outro projeto a desenvolver é dotar as escolas

mos recuperar quase dois terços das estradas do da zona rural de eletricidade à base de energia solar.
Município. A administração está recuperando cami-
nhos que há mais de 12 anos não receberam qual- 3) Três novos prédios escolares em Pombas,
quer manutenção. Além disso, construiu novas es- Morros e proximidades de Bonfim, até o início do

ano letivo.tradas e reformou campo de futebol nas comunida-
des. O Município possui somente uma patrol para to- 4) Recuperação da Ponte Pintadas-Mandacaru.
dos este trabalho. Além disso, as condições climáti- 5) Instalação de posto telefônico coberto em
cas em algumas épocas do ano são desfavoráveis, Caldeirão.
desmanchando serviçós recém realizados. 6) Através da prática do mutirão, a Prefeitura e

2) Recuperação das máquinas e construção da a comunidade já realizaram importantes obras em
lavanderia do hospital onde as máquinas estavam benefício de todos. No campo de São João, foram
abandonadas a 2 anos. construídos 60 metros de muro para o Escola João

3) Reforma do Hospital: recepção e pintura in- Ferreira. No Coração Jesus, Morros e Sapé, foram
tema do prédio. construídas casas para famílias carentes. A iniciativa

4) Reforma no prédio da Secretaria de Educação. do mutirão fez tanto sucesso que este ano a Prefei-
5) Conclusão do cemitério público. tura vai ampliar esta atividade, visando recuperar e
6) Reforma em mais de vinte prédios escolares aumentar a construção de mais moradias.

na zona rural. 7) Aposentados: transferência do pagamento
7) Construção de 15 cisternas. de Ipirá para Pintadas; quase todos recebem na

Agência do Correio.
8) Compra de dois veículos, uma Parati e uma

Besta. 8) Pintadas voltará a ter agência bancária. No
9) Arborização da sede (90 árvores). dia 19 de janeiro foi inaugurada a CREDIPINTADAS,

a Cooperativa de Crédito Rural de Pintadas. Mais do
10) Reforma do jardim da praça da igreja. que um banco, a Credipintadas tem como objetivo o
11) Sala de aula em Raspador. cooperativismo e o incentivo aos produtores locais.
12) Ampliação da rede de esgoto com recursos Um ano após o fechamento do Baneb, a Credipinta-

do IPTU. das está instalada no mesmo prédio da antiga agên-
Política de Pessoal: cia do banco, num simbolismo de que Pintadas não
1) Desde maio os servidores do Município re- se curva à sabotagem do Govemo do Estado. Sau-

cebem salário mínimo, como manda a lei. E os pro- damos a fundação da Credipintadas, que já conta
fessores recebem o mesmo piso do Estado. Final- com mais de 100 correntistas e poupadores, acredi-
mente acabaram os salários humilhantes de 30, 40 tando que com isso Pintadas ganhará mais do que
reais. Além disso, os servidores recuperaram crédito um banco, mas sim uma instituição financeira que
na praça, pois a Prefeitura, durante todo o ano, pa- captará recursos para serem investidos no próprio
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Município, incrementando o seu crescimento econô- Finalmente, Sr. Presidente, solicito que este
mico. pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na

Maior arrecadação do IPTU: Câmara e divulgado no programa A Voz do Brasil.
No ano de 1997, Pintadas teve uma arrecada- Era o que tinha a dizer.

ção recorde de IPTU devido à política de incremento O SR. JOSÉ MELO (PFL - AM. Pronuncia o
da arrecadação do Município, sempre tratado com seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
descaso pelas administrações passadas. A popula- putados, entre todas as grandes chagas da socieda-
ção acreditou e pagou seu IPTU em dia. O dinheiro de brasileira, aqueia que mais nos envergonha dian-
arrecadado serviu para o investimento em obras de te dos povos civilizados é, sem duvida, a ferida do
saneamento e esgoto em área críticas da cidade, analfabetismo. Não há explicações, justificativas, ne-
cumprindo com o programa de govemo e atendendo nhuma remissão, nenhum perdão, nada que sublime
um antigo anseio da comunidade pintadense. este estigma nacional. É como se condenássemos

Feito este relato das principais realizações da uma parte dos brasileiros a viver à margem de tudo;
administração pública de Pintadas, Sr. Presidente, não à margem do mercado de consumo, dos servi-
não poderia deixar de registrar o evento da festa pa- dos públicos, dos indicadores socioeconômicos, mas
trocínada pela administração e realizada no final do à margem da dignidade.
ano passado, que recebeu o maior número de visi- Sem o domínio do escrever, do ler e das quatro
tantes e conterrâneos que moram em outros Esta- operações da aritméticas, sem o acesso ao código
dos e que visitam a cidade no fim de ano. Foi o mo- da escrita, estamos condenando o indivíduo a um
mento dos visitantes e dos pintadenses que moram limbo social, a uma não-cidadania. E isso não é hu-
longe matarem a saudade e conferirem as mudan- mano, não é cristão, não é decente e, sobretudo,
ças no Município feitas pela Administração Viva a não é justo.
Esperança. Observando as estatísticas oficiais - nem sem-

Por fim, de todo este relato, uma conclusão é pre muito confiáveis -, notamos que o declínio do anal-
clara: havendo honestidade, competência, transpa- fabetismo tem sido muito lento em comparação ao rit-
rência, dedicação e democracia com participação di- mo das atividades econômicas, da difusão da cultura e
reta, é possível, ainda que com poucos recursos, das ferramentas de comunicação. Em 1992, 17,2% da
realizar uma administração pública atendendo às ne- população com mais de 15 anos não sabia ler nem es-
cessidades básicas da população. Isso Pintadas deu crever um texto simples. Essa taxa caiu para 16,4%
exemplo já no primeiro ano, inclusive tendo a atual em 1993 e 15,6% em 1995. Em 1996, segundo os da-
administração uma dívida muito grande deixada pela dos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicnios
administração anterior. E como vimos, não só resol- (PNAD), a redução acelerou-se um pouco, e a taxa di-
veu este problema como efetivamente encontrou so- minuiu 6%, indo para 14,7%.
luções parciais elou totais para as questões prioritá- São índices que, além de serem pouco confiá-
rias da população. veis, evidentemente, não são dignos de comemora-

Isso é extremamente alentador para a Bahia, ção. Mas mesmo ficando neste universo de índices
onde a maioria de suas administrações estão hoje oficiais, fica claro que devemos muito até quando
envolvidas em corrupção de toda ordem e nas quais comparados a nossos vizinhos, com indicativos so-
o autoritarismo e a perseguição política a todos os cioeconômicos quase sempre inferiores aos nossos.
que se opõem às malversações dos recursos públi- Assim, vemos o Paraguai com apenas 8% de analfa-
cos constituem marca registrada. Ao contrário, em betismo, a Argentina com 4% e o Uruguai com me-
Pintadas a sua marca registrada é - repetimos - a nos de 3%.
transparência, o convívio democrático com a oposi- Mas qualquer cidadão lúcido e minimamente
ção e a participação da população na construção articulado com a realidade sabe que a questão do
das ações políticas e administrativas do Município. analfabetismo não pode ser medida por estatísticas,
Isto é que -tira o sono dos políticos tradicionais de até porque os critérios para avaliar o grau de alfabe-
Pintadas e região, porque sabem que o modo petista tização de um indivíduo vão além do domínio do
de governar veio para ficar e fazer história. clássico bê-a-bá ou da conta de somar. O mercado

Parabéns ao povo de Pintadas. Parabéns à de trabalho quer do indivíduo a capacidade mínima
Companheira Neuza Cadore e sua equipe pelo mag- para interpretar os conhecimentos estampados em
nífico trabalho que estão realizando. Saibam que po- um manual de instrução. Mas o que temos de con-
derão contar sempre com o nosso apoio concreto. ereto neste lamentável quadro do analfabetismo bra-
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sileiro é que ele é resultado não só do fato de muitas
crianças ficarem fora das salas de aula, mas da tris
te constatação de que pelo menos 50% dos brasilei
ros têm, no máximo, quatro anos de má escola

Isso mesmo, uma má escola, onde o rendimen
to é muito baixo. No caso do aprendizado em mate
mática, no primeiro grau, alcança apenas 56% na
primeira série, 29% na terceira e 24% na quinta; ou
seja, do pouco que é ensinado, muito pouco é
apreendido. O que temos, portanto, é uma projeção
de mais analfabetismo, mesmo para muitos dos que
cursaram três ou quatro séries do ensino de primeiro
grau. Estamos projetando um futuro incerto para es
sas crianças, condenando-as a viver um futuro de
pobreza, certamente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já dis
se isto aqui e vou repetir tantas vezes quantas forem
necessárias para que este Parlamento desperte para
uma realidade cruel que estamos constr:uil1ÓO para
nossos irmãos brasileiros. A nossa omissão conde
nará os mais pobres a serem sempre mais pobres.
Condenamos uma grande massa de brasileiros à
marginalidade.

Quando a Constituinte de 1988 fixou em 10
anos - portanto, para este ano - a meta para erradi
cação do analfabetismo no País, o fez segura de
que os governantes cumpririam o mandamento
constitucional. E o fez também na certeza de que
este Congresso fiscalizaria a ação dos governantes
para que esta meta fosse atendida e que esta vergo
nha desaparecesse de nossa Pátria. Pois bem, des
cumpriram os govemantes e seus burocratas e este
Congresso, cúmplice, apenas retirou das Disposiçõ
es Constitucionais Transitórias o seu art. 60, que
continha o dispositivo mandando acabar com o anal
fabetismo. Estranho paradoxo: a meta não só não foi
cumprida como também deixou de existir no texto da
Carta de 1988 por emenda constitucional votada
aqui em 1996.

Não é sem razão, muitas vezes, que a socieda
de se insurge contra Q. Poder Legislativo. Decisões
como esta são destituídas de qualquer senso, de
qualquer lógica e, obviamente, de qualquer justiça.
Esta Casa sempre soube ser ágil e até dócil quanto
aos interesses do Executivo, quando tem de exami
nar com a pressa do Executivo milhares de medidas
provisórias e dezenas de emendas constitucionais.
Deveria ter também a mesma presteza, a mesma
agilidade, a mesma eficácia para votar leis que tor
nem o combate ao analfabetismo mais do que uma
ordem constitucional, mas um imperativo moral de

todos os brasileiros, a começar, é claro, pelas autori
dades constituídas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com imensa satisfação que ocupa
mos hoje esta tribuna para dar a conhecer outro suces
so do Governo Miguel Arraes. Trata-se do excelente de
sempenho do Laboratório Farmacêutico do Estado de
Pernambuco, que, ao final dos últimos três anos, alcan
çou posição privilegiada no ranking das 150 rnaiores
empresas do Estado: ocupa agora o 23° lugar.

Em atividade há mais de 30 anos, o Lafepe
vem melhorando consideravelmente seu faturamen
to e seu patamar de produção. Em 1996, o índice de
faturamento bruto registrou um aumento de 700k em
relação ao ano anterior, tendo atingido a cifra de 42,5
milhões de dólares. Quanto à produção de medica
mentos, o crescimento verificado em 1997 superou em
31% a de 1996, o que significa 215 milhões de unida
des colocadas no mercado em apenas um ano.

O sucesso do empreendimento não se mede
apenas em números; pode ser avaliado também pe
los critérios de qualidade e atualização. Ali são pro
duzidos hoje 44 tipos de medicamentos, que incluem
desde analgésicos até os exclusivos anti-eanceríge
nos Lapachol e Dactinomicina. O laboratório, pionei
ro no Brasil no que se refere à fabricação dos princi
pais remédios contra a AIDS, é fornecedor, também
exclusivo, de AZT para a Central de Medicamentos
do Ministério da Saúde. Quanto ao Ganciclovir, fun
damentai para combater o vírus que ataca a retina e
o cérebro de pessoas infectadas, é hoje produzido
unicamente pelo Lafepe e pelo laboratório america
no Synthex-Roche.

É assim que o Lafepe alcançou, no ano passa
do, a quarta colocação no grupo pernambucano das
indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas e
de produtos de higiene. Mas de acordo com o balan
ço anual realizado pela revista Gazeta Mercantil, é
a 26ª indústria de produtos farmacêuticas e veteriná
rios do País, perdendo apenas para indústrias locali
zadas no eixo Rio-São Paulo.

Ressalte-se, ainda, Sr. Presidente, que dispon
do de invejável autonomia financeira, o 'laboratório
vem desenvolvendo importantes atividades na área
social, tal como se espera de uma empresa moderna
e participativa. A fábrica de óculos do Lafepe, que
produz 8 mil unidades mensais, emprega 150 ado
lescentes carentes, até então perdidos nas ruas,
cujo trabalho é remunerado com meio salário-míni
mo mensal, alimentação e assistência psicológica. O
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resíduo industrial dessa fábrica, que consiste em
acetato de celulose, é aproveitado em uma segunda,
esta de escova de dentes a serem distribuídas à Se
cretaria de Saúde do Estado. O trabalho manual ali
realizado também é praticado por adolescentes ca
rentes, que assim se entregam a uma atividade pro
dutiva, auxiliando no orçamento da família.

Trata-se, como se vê, de uma empresa real
mente comprometida com o desenvolvimento social,
na medida em que se engaja na oferta de empregos
para mão-de-obra não especializada, colaborando
na distribuição de renda estadual.

Todo esse investimento em nada compromete
o resultado propriamente empresarial, uma vez que o
LAFEPE vem progressivamente atingindo patamares
cada vez mais expressivos em termos de produção.

Nossas sinceras congratulações, pois, à equi
pe do laboratório que, com a atenção dispensada à
saúde do povo pernambucano, contribui para que
nosso Estado mereça a colocação de terceiro pólo
médico do Brasil. Realizando pesquisa de ponta,
lançando novos produtos, investindo na formação de
recursos humanos e participando das metas governa
mentais no que se refere a questão social, o Lafepe é
hoje um modelo de empresa estatal moderna e eficien
te, lucrativa e produtiva, mas que se mantém sempre
dirigida aos mais legítimos interesses da população.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Ministro da Educação, Paulo Renato
Souza, iniciou ontem um mutirão nacional para ma
tricular, durante esta semana, o maior número possí
vel das 2 milhões e 700 mil crianças que estão fora
da escola.

A mobilização de professores, funcionários e
voluntários, que estão indo de casa em casa para
cadastrar e matricular meninos e meninas de 7 a 14
anos que não têm acesso ao ensino fundamental, é
um dos grandes desafios do Governo Fernando
Henrique Cardoso, que para garantir um direito
constitucional - o acesso da criança ao ensino fun
damentai - conclamou a sociedade através do pro
grama Toda Criança na Escola, para eliminar esse
fator de exclusão social de gravíssimas conseqüên
cias para os futuros cidadãos.

O direito à educação, reconhecido internacio
nalmente como direito fundamental do homem, está
prescrito na Constituição Federal de 1998, que, fiel à
tradição republicana, o proclama como um dever do
Estado, mas estendeu também à família e à socie
dade a responsabilidade de colaborar com o Poder
Público na promoção de educação para todos.

Portanto, a participação do cidadão para cola
borar com o êxito da campanha To~a Criança na Es
cola transcende os limites familiares, locais ou políti
co-partidários. O que se está procurando fazer, atra
vés desta mobilização de caráter humanitário, é ga
rantir o acesso à educação básica, sem distinção de
gênero, raça, idade ou classe social, a milhões de
brasileiros excluídos do sistema educacional, para
que tenham condições de obter uma educação básica,
que é a condição mínima e indispensável de integra
ção e empregabilidade na nova sociedade do conheci
mento e da informação.

O Governo Fernando Henrique Cardoso elegeu
o ensino fundamental como prioridade absoluta da
área educacional. Seguindo esta determinação, o
Ministério da Educação e do Desporte' vem imple
mentando um conjunto de políticas educacionais que
contemplam simultaneamente ações para a amplia
ção da oferta de vagas nas escolas e a melhoria da
qualidade de ensino da escola pública, buscando a
descentralização, promovendo a colaboração com
Estados e Municípios e fortalecendo a autonomia da
escola e a participação da sociedade civil.

Já se obteve bons resultados com estas medidas
descentralizadoras, Sr. Presidente, mas ainda temos
um grande desafio pela frente.

Embora possa parecer, à primeira vista, que o
Brasil já venceu a etapa mais difícil na democratização
do ensino ao garantir matrícula para 33 milhões e 700
mil alunos em 1997, o que sem dúvida alguma é um
grande avanço, restam ainda quase 3 milhões de
crianças fora da escola, razão pela qual, como cidadão
e Parlamentar, conclamo todos para ajudarem nesta
missão de solidariedade humana e de alta relevância
social que é a de conduzir as crianças entre 7 e 14
anos que estejam fora das escolas a procurarem os l0
cais de matrícula do programa Toda Criança na Escola.

O próprio Plano Decenal de Educação para To
dos fixou como meta a ser atingida até 2003 uma
taxa de 94% de cobertura escolar na faixa etária
de 7 a 14 anos, e o MEC está empenhando todos
os seus esforços no sentido de alcançar o mais ra
pidamente possível os 100%, antecipando desta
forma a meta do Plano Decenal para os próximos
dois anos.

O Ministro Paulo Renato Souza, o MEC, milhares
de professores e funcionários estão fazendo a sua par
te, farei a minha e conclarno todos a ajudarem nesta
nobre missão que é colocar Toda Criança na Escola.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamento de hoje
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nesta tribuna traz tudo aquilo que o povo brasileiro já entre 1993 e 1994, novamente em Guatemala, em
sabe: somos da paz e queremos a paz permanente. 1994, na defesa dos Direitos Humanos.

Não farei alerta nem advertência, tampouco fala- Na Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina e Mace-
rei de política, mas, sim, da falta de preparo de nosso dônia, com a finalidade de solucionar os conflitos regio-
govemante maior em dizer "basta" ao detentor do nais por via diplomática, respaldada na atuação de 00-
maior emprego do mundo. servadores militares e tropas de paz na ex-Iugoslávia.

A crise alardeada pela imprensa intemacional en- Em Moçambique, em 1992, para verifICar o cum-
tre o lraque e as Nações Unidas sustenta-se, aparen- primento do prescrito nos acordos de paz.
temente, na obstrução de Saddam Hussein aos traba- No Chipre, em 1995, colaborando com o Batalhão
lhos de inspeção da comissão especial da"ONU para o de força de paz argentino.
desarmamento daquele país. Em outras palavras, se- Em Angola I, entre 1989 e 1991, para acompanhar
ria uma guerra contra a "Guerra Química". Sem entrar a retirada do efetivo militar cubano do território angolano.
no mérito da questão, ou melhor, para se evitar os co- Em Angola 11, entre 1991 e 1995, colaborar no
mentários sobre essa iminente guerra tecnológica de cumprimento do acordo de paz entre o Govemo de An-
dimensões inimagináveis, fixo-me nas notícias do posi- gola e a União Nacional para a Independência Total de
cionamento brasileiro sobre a espécie. Angola (UNITA).

A crueldade e os horrores de quaisquer guerras, Angola 11I, a partir de 1995, para a promoção das
independentemente de seus fins, por si só, justificam condições de paz definitiva em Angola.
uma postura de imparcialidade do Brasil, país esperan- No Equador e Peru, para cuidar das fronteiras e
çoso, de povo crente e calcado na paz, mesmo em incrementação de medidas de confiança mútua entre
tempos de guerra. esses países, em face da Declaração de Paz do Brasil.

Sem descer a detalhes acadêmicos, devo desta- Sr. Presidente, ao ler na Folha de S. Paulo do
car que a história nos ensina que o Brasil fora admitido dia 6 deste mês "Brasil apoia ação militar contra o lra-
na ONU em outubro de 1945 com a finalidade de contri- que", fico realmente assustado com tamanha bravata.
buir para com a manutenção da paz entre os povos. Por Antes de bradar tais absurdos, contrariamente aos
respeito à escassez do tempo, oostaco algumas de nos- nossos princípios de paz, deveria o Comandante das
sas gestões em missões contrárias ao belicismo. Forças Armadas, o Presidente FHC, ocupar-se de nos-

Em 1947, enviamos militares à Grécia, objetivan- sa soberania, de nossas divisas e fronteiras, e não
do impedir uma possível intromissão de países vizi- olhar certamente uma vaga para o Brasil no Conselho
nhos na guerra civil Grega. de Segurança das Nações Unidas.

Em 1956, integramos a Força de Emergência Acredito que temos coisas mais importantes para
das Nações Unidas, que atuou até 1967 na faixa de nos ocuparmos do que contrariar a ordem natural das
Gaza, no Egito, separando os beligerantes na Guerra coisas. Nós, do chamado Terceiro Mundo, não pode-
Árabe-Israelense, em 1958. mos ser diferentes de países considerados evoluídos

Em atendimento aos reclamos do Líbano e Jordâ- como a Alemanha, Rússia, França e China, ou mesmo
nia à ONU, o Brasil enviou um contingente da FAB para diferentes de países como a índia, Egito e Irã.
a região, guardando as fronteiras até 1961. Por esses e outros motivos mais, Sr. Presidente,

Em 1960, com o objetivo de colaborar com a paz repudio a conduta de apoio incondicional ao belicismo
no Congo, nossa Força de Emergência novamente se ianque. Repudio a covardia do Govemo brasileiro por
fez presente, visando evitar o genocídio perpetrado pe_ não se posicionar com mais firmeza, com mais determi-
los separatistas de Katai e Katanga e proteger a retira- nação, com mais vigor em defesa da Paz.
da das tropas belgas da região. Era o que tinha a dizer.

Entre 1965 e 1966 o Brasil integrou a Força lnte- O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB - CE. Sem
ramericana de Paz, instituída pela OEA, para estabele- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
cer a paz na República Dominicana. putados, a propósito da crise reinante na Caixa de

Entre 1962 e 1966, integramos Forças de Paz da Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste
ONU na Nova Guiné, Paquistão e Chipre. do Brasil, encaminhei ao Deputado Luís Eduardo, Lí-

E não é SÓ, Sr. Presidente. Mais recentemente der do Governo nesta Casa, expediente que peço
temos defendido a paz em várias outras missões, seja transcrito nos Anais.
como as de Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Hon- EXPEDIENTE A QUE SE REFERE O
duras e Nicarágua, entre 1989 e 1992. Em Ruanda, ORADOR
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O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL - mento, a exemplo do que acontece nos Municípios
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- assistidos pelo programa Comunidade Solidária, do
te, Sr.as e Srs. Deputados, embora estando o Con- Governo Federal.
gresso Nacional convocado para apreciar matérias Tem razão o Sr. Antônio Banana. É hora de o
importantes que tramitam nas duas Casas, mesmo Governo Federal ter piedade e viabilizar os recursos
assim, todos os finais de semana tenho viajado para via Conab, onde se espera uma melhor distribuição
o meu Estado, a Paraíba, e feito o trabalho de convi- dos recursos, para que a totalidade dos Municípios
vência corn o povo, cada vez mais legitimando o que sofrem com os efeitos da seca sejam atendidos
meu mandato parlamentar. com cestas deste órgão de Governo, pois o agricul-

Talvez eu tenha sido um dos Parlamentares tor que não está aposentado deve ser neste momen-
com assento nesta Casa que mais tenha se pronun- to amparado pelo Governo Federal com pelo menos
ciado sobre os efeitos do fenômeno climático EI alimentação básica, uma vez que se encontra sem
NiílO, pois, segundo as expectativas, se prevê muita renda algum~, porque não está chovendo em grande
chuva para as regiões Sul e Sudeste do Brasil e falta parte dos Municípios do semi-árido paraibano. E o
d'água na região Nordeste, lamentavelmente. Governo tem o levantamento de tudo.

Embora o Governo Federal tenha assegurado Assim, finalizando, rogo a Deus que ilumine as
recursos da ordem de cento e cinqüenta milhões de autoridades deste País no sentido de acudir as po-
reais para combater os efeitos deste fenômeno cli- pulações sem renda e que passam fome, cuja situa-
mático, os recursos, apesar de significativos, não ção agrava-se no Nordeste por causa do fenômeno
chegaram a muitos dos Municípios paraibanos que climático EI Nino."
sofrem com a ausência de chuvas. Isto provoca a É o apelo que faço.
sede, a fome, a miséria, enquanto as providências O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia
não chegam. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.

Lamentavelmente, o responsável pela distribui- Deputados, no final do ano de 1995, o então Presi-
ção destes volumosos recursos é um paraibano que dente do Tribunal de Contas da União, a meu pedi-
está à frente da Secretaria Especial de Políticas Re- do, enviou-me diversas informações referentes a
gionais, embora existam denúncias de que o dinhei- obras públicas não concluídas e paralisadas no âm-
ro serviu para erguer pontes em lugar onde não exis- bito do Governo Federal.
te previsão de enchentes. Evidentemente, o assunto concerne não só a

Nas viagens que venho fazendo todas as se- mim, mas a todos os Deputados, preocupados que
manas ao meu Estado, a Paraíba, são muitas as re- estamos com o destino aos recursos do Tesouro;
clamações do povo, que alegam falta de assistência, sendo assim, no dia 5 de fevereiro de 1997 solicitei
cujos argumentos também são seguidos pelas auto- ao novo Presidente do Tribunal que me remetesse a
ridades municipais. atualização daquelas informações, com o objetivo de

Neste momento, faço um apelo para que haja me inteirar da situação, de modo a poder pautar mi-
urgente liberação dos recursos oriundos de convê- nha atuação como Parlamentar, no ano passado.
nios orçamentários ainda de 1997. Isso seria uma Após quase um ano de espera, chegou a meu
ajuda. Embora exista o anúncio de breve liberação, gabinete, finalmente, a resposta a minha demanda.
já vem muito tarde, pois existem recursos para a Ora, tal demora é mais que um desrespeito ao traba-
perfuração de poços que se já libertados, estariam lho desta Casa: é um desrespeito ao Brasil, é um de-
matando a sede de seres humanos e de animais da mérito para o TCU. Com os recursos públicos sendo
região seca do Nordeste. Cito, como exemplo, o Mu- gastos na velocidade que a informática permite, é
nicípio de São João do Cariri, de minha atuação polí- inadmissível que o Tribunal, membro do Poder Le-
tica. gislativo, tenha demorado dez meses e dezessete

Por outro lado, registro na tribuna desta Casa dias para responder ao requerimento de um Parla-
carta que recebi do Sr. Antônio Bezerra de Araújo, mentar, sem que nesse meio tempo nenhuma expli-
conhecido carinhosamente por Antônio Banana, que cação tenha sido oferecida para justificar tamanho
reside no Município paraibano de Taperoá. Nesta atraso.
carta, ele fala da miséria em que se encontra o tra- Sr. Presidente, caso essa morosidade no tráfe-
balhador taperoense em virtude da falta de chuva na go de informações continue a ser a regra do relacio-
região. E formula um apelo para que eu consiga ces- namento do TCU com outras instituições, evidente-
tas básicas a fim de atender aos que sofrem no mo- mente tornar-se-á difícil a efetividade de sua função



A reforma da Previdência toma as aposentado
rias especiais restritas aos casos de dedicação ex
clusiva a atividades que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, ressalvado apenas os professores
que exercerem exclusivamente o magistério voltado
para a educação infantil.

Outra importante mudança é que os futuros
contribuintes terão acesso à aposentadoria por ida
de, aos 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher, como ocorre na maioria dos países do mun
do.

Ao se condicionar as aposentadorias propor
cionais ao tempo de contribuição, ficam limitadas as
aposentadorias por idade, eliminando das regras
atuais a possibilidade de um grande número de pes
soas se aposentarem sem nunca ter contribuído
para a Previdência. Ao substituir o critério de tempo
de serviço por tempo de contribuição, as novas re
gras eliminam a obtenção de aposentarias sem con
tribuição, determinado ao cidadão que, para garantir
sua aposentadoria, é preciso contribuir para a Previ
dência. E e no caso da perda do emprego fixo, o
contribuinte deverá continuar a pagar por meio de
carnê, sendo esse o único meio de não interromper
a contagem do tempo de contribuição.

Os servidores públicos e magistrados foram
enquadrados nas mesmas regras dos segurados do
Regime Geral da Previdência Social. São mantidas
pela reforma da Previdência a isenção da contribui
ção de servidores públicos aposentados e pensionis
tas, a garantia dos direitos de quem está prestes a
se aposentar e a isenção da contribuição para aque
les que mesmo possuindo os requisitos completos
para a aposentadoria, aos 35 anos de serviço, na
promulgação da reforma, optarem por continuar em
atividade até os 60 anos de idade, se homem, e aos
55 anos, se mulher.

A reforma da Previdência, Sr. Presidente, per
mitirá o equilíbrio das despesas em relação às recei
tas na seguridade social, permitindo à previdência
social pública honrar no futuro os compromissos as
sumidos com o contribuinte.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - se. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, testemunhei e trago aos colegas
Parlamentares a mensagem de satisfação da gente
catarinense, notadamente do sul do Estado, mais
ainda de Imbituba, pela recente assinatura da ordem
de serviço que dá sinal verde para o início das obras

04010 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

fiscalizadora; e mais difícil ainda será fiscalizar o tificado objetivo, tomando-se uma forma privilegiada
próprio TCU. Sugiro, portanto, que a distinta Mesa de assegurar prerrogativas a determinadas catego-
encaminhe um protesto formal àquele Tribunal, e, rias.
para isso; coloco-me a disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos passíveis de ajudar na
elaboração desse protesto, que, tenho certeza, será
apoiado por todos os Parlamentares já prejudicados
pela ineficiência da burocracia daquele e de outros
tribunais.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, a reforma da Previdência, em vota
ção nesta Casa, foi exaustivamente discutida por
três anos na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, e o texto atual representa o que de mais
justo pode ser oferecido à sociedade brasileira, de
forma realística e atuarial, para que no futuro a previ
dência social pública possa honrar os compromissos
assumidos com o contribuinte.

Esta reforma é de fundamental importância
para a continuidade da estabilidade econômica a
médio e longo prazos, pois retira vantagens e privilé
gios alcançados por alguns em detrimento da maio
ria.

Durante todas as discussões e votações, tanto
nas Comissões como nos dois turnos já realizados
nesta Casa, houve sempre a preocupação da base
de apoio ao Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso e do PSDB em preservar integralmente
os direitos dos atuais contribuintes com requisitos
completos para a aposentadoria, que, seguindo a le-,
gislação em vigor, mesmo após a promulgação da
reforma terão acesso à legislação atual garantida em
qualquer tempo.

Os atuais contribuintes que estão por cumprir
seus requisitos para a aposentadoria, ficarão sujei
tos às regras de transição, que estabelecem o limite
mínimo de 53 anos de idade para o homem e de 48
para a mulher, além do que têm direito a se aposen
tarem pela atual legislação previdenciária, o que nos
permite tranqüilizar os atuais contribuintes prestes a
se aposentar, afirmando que para eles muda muito
pouca coisa.

As importantes conquistas obtidas pela reforma
da Previdência se verificam com a eliminação dos
privilégios a partir de aposentadorias especiais, que
passam a depender de lei complementar.

Estas aposentadorias especiais, Sr. Presiden
te, a princípio inseridas na legislação previdenciária
para atender exclusivamente aos trabalhadores que
sofram desgastes físicos devido a sua atividade ocu
pacional, acabaram por perder totalmente o seu jus-



3. As maternidades citadas estão muito bem
equipadas e apresentam um bom padrão de atendi
mento. O aumento exagerado da demanda e a defi
ciência de pessoal em alguns setores não são das
responsabilidades daqueles médicos, que lá estão
exercendo sua profissão de forma digna e ética.

O documento termina dizendo que Ma superlo
tação e eventuais deficiências nas matemidades do
Estado do Rio de Janeiro exigem soluções urgentes
por parte das autoridades responsáveis·, e condena
as brigas políticas que acabam prejudicando a popu
lação.

Pois bem, fica claro, através de um documento
feito por uma entidade sem nenhuma ligação política
com a Prefeitura do Rio, que as mortes aconteceram
por causa da superlotação nas maternidades geridas
pelo Secretaria Municipal de Saúde, sobrecarrega
das justamente porque são muitos bem equipadas e
prestam bom atendimento à população. A materni
dade Fernando Magalhães e Alexandre Fleming, do
Município do Rio de Janeiro, são, na verdade, refe
rência nos tratamentos neonatais e por isso são tão
procuradas. Esse alto índice de confiabilidade e a
excelência do atendimento nas duas maternidades
são reflexo do trabalho sério e eficiente do Secretá
rio Municipal de Saúde, Ronaldo Gazzola, iniciado
no Governo Cesar Maia e que tem continuidade na
administração Luiz Paulo Conde. Exatamente o con
trário do que acontece nas Unidades estaduais, sem
equipamentos, com pessoal desmotivado, a maioria
fechada.
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da ZPE - Zona de Processamento e Exportação, a quer governo, colocou os pingos nos li em relação
ser instalada no Município deste Deputado. às mortes de bebês nas maternidades Fernando Ma-

Acompanhando que estou atentamente a se- galhães e Ale)Çandre Fleming, ambas pertencentes à
qüência dos fatos que cercam o acontecimento, des- rede da Prefeitura do Rio de Janeiro.
de os tempos em que fui Deputado Estadual e rela- Fez circular nos principais jornais do Estado do
tor na Assembléia Legislativa, bem como agora, no Rio, anúncio onde afirma textualmente:
Congresso Nacional, posso dizer que se trata de um 1. O alto número de mortes neonatais nas ma-
estágio importantíssimo essa assinatura; gesto que ternidades Fernando Magalhães e Alexandre Fle-
vem diminuir a ansiedade daquela gente tão espe- ming deveu-se à superlotação, em virtude do perfil
rançosa de melhores dias. de atendimento das instituições, à falta de leitos pú-

Lá estive e me orgulhei por tudo o que vi e blicos e conveniados e, principalmente, à boa quali-
ouvi, não só por ser um dos defensores ferrenhos da dade do atendimento prestado nestas Unidades, o
concretização da ZPE, com participação efetiva do que referência a sua maior procura.
seu encaminhamento à oficialização, mas principal- 2. A divulgação intempestiva, por parte de al-
mente por ser um catarinense do sul do Estado, co- gumas autoridades, de supostas irregularidades na-
nhecedor profundo de seus valores, problemas e, é quelas Unidades, colocou em pânico a população,
claro, também de suas necessidades. bem como tentou denegrir a figura do profissional de

Com a concretização da ZPE, colegas Parla- saúde que, em última analise, luta contra todas as
mentares, Santa Catarina, mais propriamente o sul dificuldades que se lhe apresentam, e tem como ob-
do Estado, minimiza os problemas econômicos de jetivo maior prestar uma boa assistência à popula-
sua população, gerando empregos, além de incre- ção.
mentar consideráveis arrecadações. A ZPE já possui
a sua disposição um investimento realizado de cerca
de 80 milhões de dólares em infra-estrutura pronta
para ser utilizada.

Sobre a abertura de novas oportunidades de
emprego, saliento que, diante da expectativa do
acionamento da ZPE, já temos em Imbituba cerca de
três mil inscrições de candidatos a oportunidades de
trabalho.

Vale ressaltar a ação incontestável de nosso
Governador, Paulo Afonso Vieira, que não mediu es
forços na viabilização do projeto de implantação da
nossa ZPE. Destaco, também, a compreensão do
ex-Presidente da República, Itamar Franco, que, jun
tamente com as lideranças de Santa Catarina, muito
colaborou para que a ZPE se tornasse realidade.

Concluindo, prezados colegas, destaco a nos
sa feliz escolha de Imbituba como sede da ZPE,
considerando a estratégica localização do Município,
à beira mar, com um ótimo porto a seu serviço, além
de estar às margens da BR-101 e possuir em seu
território a passagem dos trilhos da Estrada de Ferro
Tereza Cristina, fatores fundamentais no escoamen
to da produção que a ZPE venha a colocar no mer
cado brasileiro e do exterior.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, o Conselho Regional de Medicina,
entidade representativa dos médicos fluminenses e
cariocas, com grande credibilidade junto a popula
ção por não ter ligações ou compromissos com qual-
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As autoridades da área de Saúde do Governo Era o que tinha a dizer.
do Estado bem que tentaram lançar a culpa pelas O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
mortes dos bebês nas maternidades Fernando Ma- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
galhães e Alexandre Fleming e, pasmem, até' nos Sr.as e Srs. Deputados, o comércio globalizado exi-
médicos, profissionais abnegados que, de forma dig- ge muito esforço, engenho, criatividade, planejamen-
na e ética, lutam contra todas as dificuldades para to e a indispensável identificação de mercados espe-
atender a população de melhor maneira possível. cíficos, o que comumente chamamos de nichos.
Não tiveram sequer escrúpulo de se aproveitar de São necessários também os investimentos
uma situação triste, grave, para fazer política do para a promoção comercial, logística e tecnológica.
mais baixo nível. Venho hoje a esta tribuna para externar minha

O sofisma, é claro, não funcionou. As materni- preocupação com relação ao comércio mundial de
dades da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de frutas, onde o nosso País é um exemplo berrante de
Janeiro, assim como os hospitais de emergência, re- atraso, pois sua participação é mínima, consideran-
cebem pacientes de todos os municípios vizinhos e do o seu território e a grande variedade vegetal que
até de regiões distantes do interior do Estado, o que possuímos.
causa a superlotação. Esse problema existe devido O Chile, para citarmos um exemplo, é capaz de
ao total abandono dos hospitais da rede estadual, exportar, só para os Estados Unidos, mais de 300
geridos pelo governador mais impopular do Brasil. A milhões de dólares anuais em frutas, enquanto o
incompetência, a desídia, a falta de espírito humani- Brasil exportava, no ano de 1995, cerca de 100 mi-
tário que predomina na Secretaria Estadual de Saú- Ihões de dólares de frutas frescas para o mundo in-
de resultam na morte de milhares de pessoas anual- teiro - segundo o IPEA, menos de 0,5% do mercado
mente no Estado do Rio de Janeiro. global.

E o Governo do Estado assiste a tudo como se Srs. Deputados, conquistar mercados para a
nada tivesse a ver com a ineficiência de sua própria exportação de frutas significa identificar os nichos,
Secretaria de Saúde. Quando apanhado em flagran- conhecer as regras fitossanitárias de cada país,
te, como no caso das mortes dos bebês, faz como a além de poder contar com financiamentos, infra-es-
avestruz, esconde a cara na terra e tenta empurrar trutura, câmbio favorável e uma estratégia para reali-
para os outros culpas e responsabilidade, que deve- zação do potencial de exportação do setor.
ria assumir se tivesse realmente a intenção de resol- No caso específico da cultura da laranja, não
ver problemas tão graves. falta ao Brasil o conhecimento dos mercados e de

Pelo menos até que incompetentes sejam bani- tecnologia de resfriamento e processamento básico
dos do Palácio Guanabara, o que acontecerá em da fruta.
breve, pois o povo não gosta de traidores nem aceita Mas, vergonhosaJT.Iente, o potencial inexplora-
ser enganado, a situação da Saúde no Rio de Janei- do é imenso. Há quem ainda acredite que exportaçõ-
ro continuará problemática. Caberá à Prefeitura, ao es agrícolas são coisas antigas, opção de país atra-
Secretário Ronaldo Gazzola, montar esquemas es- sado. Perde-se, assim, uma oportunidade de expor-
peciais, como já vem fazendo há anos, para suprir a tar mais num setor que poderia absorver contingen-
intolerância ou mesmo a falta dos hospitais esta- tes significativos de mão-de-obra, com destaque
duais. para algumas regiões do Nordeste. Aliás, ainda se

Nós já estamos acostumados a essa situação passa fome às margens do rio São Francisco, onde
esdrúxula e a Prefeitura do Rio não se furtará a já se tem notícia de projetos agrícolas de sucesso.
dar o melhor atendimento possível a quem procu- A exportação de frutas é apenas um exemplo,
rar seus hospitais, venham de onde vierem. Não bastante eloqüente, de como vai longe a inércia pro-
dá para aceitar a tentativa sórdida de ser apontada vocada pela idéia de que no Brasil, em se plantando,
como culpada de problemas que não são de sua "tudo dá".
responsabilidade. A população precisa ser bem Nos países que conseguem escapar ao comér-
esclarecida, para separar o joio do trigo. O que cio "burro·, formam-se redes incluindo governo, ini-
não pode é, no Rio de Janeiro, mocinho virar ban- ciativa privada e centros de pesquisas em várias
dido e bandido virar mocinho. Bastou uma entida- áreas. O resultado é a transformação de produtos de
de independente, como o Cremerj, esclarecer téc- exportação antes vistos como tradicionais em mer-
nica e publicamente os fatos, para a farsa ser des- cadorias sofisticadas para consumidores mais exi-
montada. gentes.
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Quando iremos sair das amarras da burocra
cia, do atraso e do imobilismo provocado pela idéia
de que este é o país do futuro e de que tudo que se
planta, dá?

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT-RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na tarde de ontem, 10 de fevereiro de
1998, os Deputados Federais Miro Teixeira, Jandira
Feghalli, Arnaldo Faria de Sá e eu, impetramos Man
dado de Segurança com pedido de medida liminar
junto ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo
de parar a tramitação da PEC 33-1 (Reforma da Pre
vidência), na Câmara Federal, por estendermos que
a proposição desrespeita diversos dispositivos regi
mentais e fere normas estabelecidas na Constituição
Federal como clausulas pétreas.

A proposta ofende o princípio do pacto federati
vo, além de violar e desrespeitar direitos individuais
adquiridos, conforme dispõe o art. SO, § 2° da Consti
tuição Federal.

São estas, em resumo as inconstitucionalida
des presentes no texto da PEC 33-1:

a) O art. 1° da PEC ao alterar o caput do art.
40 da Constituição Federal, retira dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, competência para
estabelecerem para seus servidores o regime de
previdência que lhes parecer mais adequado, ou
seja, restringe a autonomia das referidas unidades
federadas;

b) A proposta de emenda constitucional n° 33
I, de 1995, do Senado Federal, não respeita os direi
tos adquiridos pelos trabalhadores, ou seja, os direi
tos e garantias individuais estabelecidos na Consti
tuição Federal, simplesmente porque viola, restringe,
suprime e modifica essas conquistas;

c) Do mesmo modo, a PEC estabelece um re
dutor às pensões dos dependentes dos Servidores
Civis e Militares, ferindo direito fundamental conside
rado cláusula modificável, conforme dispõe o § SO do
art. 40 da Carta Magna;

d) A proposta extingue a aposentadoria propor
cionai, ferindo os arts. 60, § 4°, IV e § SO e inciso
XXXVI do art. SO da Lei Maior;

e) Ataca finalmente outros direitos fundamen
tais e individuais, na medida em que, por exemplo,
possibilita a concessão de salário-familia apenas aos
dependentes do trabalhador de baixa renda e procu
ra descaracterizar a natureza jurídica da Previdência
que hoje é social e publica, a fim de viabilizar sua
privatização.

São estas, em rápidas considerações, as in
constitucionalidades apontadas na proposição, que
motivaram a impetração do Mandádo de Segurança
com pedido de liminar, objetivando excluir os dispo
sitivos considerados inconstitucionais e a sua vota
ção em Plenário.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WERNER WANDERER (PFL- PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, uma grave crise se esboça no Pa
raguai, ante indícios - divulgados pela Folha de
S.Paulo de 4 de fevereiro - de um golpe de Estado
insuflado pelo atual Presidente, para barrar o cami
nho do candidato de seu próprio partido às eleições
de 10 de maio próximo.

O drama paraguaio já foi comentado nesta
Casa pelo Deputado Luiz Femando, primeiro num
alerta ao governo, em agosto passado, sobre as ati
tudes de nosso embaixador à época, que atacava
pela imprensa o candidato a candidato Uno Oviedo,
à presidência daquele país.

O Govemo brasileiro, numa posição precipita
da, assumiu posturas rígidas na época da falsa ten
tativa de golpe. Quem dispensa os reservistas na
véspera da data em que daria o tal golpe, seria no
mínimo incompetente. Quem conta com 70% das in
tenções de voto não precisa recorrer a golpes. Nada
disso foi analisado na época, não viram que a que
bra da ordem era atribuída a Oviedo para desmere
cer a sua candidatura.

Neste ultimo dia 5, nosso colega mais uma vez
se pronunciou, chamando a atenção de todos para
uma conotação até aqui insuspeitada, é por isso
mesmo ainda mais perigosa, das pressões impostas
à democracia em um país chave para o êxito, a con
solidação do Mercosul.

A quem pode interessar, logo após as tentati
vas bisonhas e bem recentes de afastar Brasil e Ar
gentina, a quem pode interessar - repito - uma que
bra da ordem democrática no Paraguai, com a insta
bilidade dai decorrente?

Segundo o jornal, o Presidente Wasmosy esta
ria fazendo tudo que pode para impedir a participa
ção de Oviedo nas eleições, em que aparece como
favorito absoluto, com receio das investigações, por
ora abafadas, sobre a atual administração.

O certo é que mandou prender o homem que o
derrotou nas previas de seu partido, o Colorado. No
dia em que deveria ser solto para retomar a campa
nha, Oviedo foi mantido arbitrariamente preso por
tempo indeterminado às ordens de um tribunal mili-
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tar constituído às pressas pelo Presidente Wasmo- nhos de proventos necessanos à manutenção de
sy, composto de cinco desafetos do candidato. uma família tem sido a causa de maior ocupação

A Justificativa? Investigar a pretensa participação das mentes nestes últimos tempos de adaptação à
de Oviedo na alardeada tentativa de golpe militar em nova realidade mundial de economia de mercado,
abril de 1996, acusação já julgada e rejeitada pelas que libera das amarras comerciais sistemas arcaicos
mais altas Cortes da Justiça paraguaia. de condução da economia moderna.

O que temos nas mãos, logo ali, nas fronteiras A aprovação de uma nova proposta de relação
de meu Estado, pode ser interpretado como uma ree- entre o Capital e o Trabalho tem provocado, no pri-
dição sul-americana das perseguições a Mandela, a meiro momento, um descontentamento entre as par-
Lech Walesa, a outros tantos lideres autênticos que tes em lide, que no instante seguinte torna-se em ex-
buscam transfonnar a realidade em seus países. pectativa alegre, porquanto vem eivada do mais pro-

Preocupa-me a quebra das regras do jogo, como fundo compromisso com a multiplicação da oferta de
preocupa ao Presidente Femando Henrique, que fez emprego no País.
um curto e direto pronunciamento sobre esse risco, em A aprovação do novo modelo de contrato de
entrevista a TV do mundo todo, agora mesmo, em Da- trabalho, denominado IIContrato Temporárioll

, vem
vos, na Suíça. demonstrar que o alento é possível, se todos nos

Como membro da Comissão de Relações Exte- unirmos em prol de um mesmo ideal, o de nos ade-
riores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, e quarmos ao oferecimento de mais postos de traba-
como representante de uma área de fronteira vizinha lho a cada ano.
ao Paraguai, não posso ficar indiferente aos problemas O Mercado de Trabalho, que cada vez mais re-
dos nossos irmãos paraguaios, nem aos temores dos sume a oferta de emprego nos mais diversos setores
350 mil brasileiros que por lá vivem, que elegeram a da economia, tem provocado as diferentes reações
generosa e hospitaleira nação guarani como sua se- nos setores organizados da sociedade, as mais di-
gunda pátria. versas reações em favor ou contra projeto de resga-

Creio ser chegada a hora de um posicionamento te e oferta de empregos.
claro de nosso governo, nos termos dos tratados do
Mercosul, contra qualquer ato que ameace a quebra O Sindicato da Industria da Construção Civil do
da ordem democrática e o recurso ao golpe como al- Estado de Goiás SINDUSCON-GO, através de seu
temativa às umas. Presidente Dr. MÁRIO VALOIS, anunciou a abertura

O candidato Uno Oviedo já foi recebido pelos de 5.000 (cinco mil) novos empregos a curto prazo,
Presidentes da Argentina e do Uruguai. Gestões para junto à construção civil no Estado de Goiás. Este ato
ser recebido por Femando Henrique apenas aguarda- vem de encontro à política adotada pelo PMDB no
vam que a Justiça Eleitoral confinnasse o registro de Estado de Goiás, que há mais de vinte anos promo-
sua candidatura, e isso acaba de ocorrer. ve o desenvolvimento em todas as frentes, demons-

trando que a linha de raciocínio do Governo estadual
Mas, justamente nessa hora, as nuvens da per-

seguição política mantêm o candidato à sombra, impe- vem de encontro ao clamor dos mais diferentes seg
mentos da sociedade.

dido de se dirigir aos eleitores, impedido de se encon-
trar com ó nosso Presidente. Com a implantação do Contrato temporário de

Os amigos de Uno Oviedo, seus correligionários trabalho, haverá a flexibilização das relações entre
e eleitores, temem, com razão, por sua integridade físi- patrão e empregado, tornando viável a contratação
ca, pOr sua vida. em massa de novos trabalhadores no mercado da

Nesse sentido, aguardamos uma pronta manifes- construção civil Goiana.
tação de nosso Governo e desde já propomos que o Esta proposta envolve a Delegacia Regional do
Ministro de Relações Exteriores venha a nossa Co- trabalho e sindicatos da construção civil no Estado
missão para esclarecer os desdobramentos da crise em favor dos trabalhadores, pois a inadimplência
e a postura do Brasil. Quanto a Uno Oviedo, tudo fa- que ocorre no setor, demonstra que se não houver
remos para vê-lo novamente livre, livre para dispu- novas formas de relacionamento, todo o sistema a
tar, nas urnas, a Presidência do Paraguai. médio prazo estará comprometido, sem que haja

Era o que eu tinha a dizer. uma reversão traumática, com endereço certo no
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. mercado de trabalho, o trabalhador.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a
Sras. e Srs. Deputados, a preocupação com os ga- implantação do novo sistema de relacionamento, ha-



Essas novidades irão não apenas reacender as
esperanças de uma grande massa de trabalhadores
que sonham com a casa própria, mas também, o
que é igualmente salutar, aquecerão o setor da
construção civil, com a abertura de milhares de no
vos postos de trabalho. Esse é um caso exemplar de
como políticas sociais e econômicas devem estar
entrelaçadas de modo a, simultaneamente, gerarem
riquezas e atenderem às demandas básicas da po
pulação.

Essa, aliás, tem sido a tática das diretrizes
adotadas pelo Governo Fernando Henrique Cardo
so. Ao conseguir manter a estabilidade da moeda,
por exemplo, ele promoveu uma fantástica redistri
buição de renda, e os resultados disso já podem ser
observados em todos os setores da vida nacional.

Quero pois, mais uma vez, saudar o Sr. Presi
dente e seus auxiliares, particularmente os respon
sáveis pela política habitacional do Governo, pelo
acerto das medidas tomadas no setor. Estou con
vencido de que essas iniciativas representam pas-
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verá substancial redução de pagamento de taxas, prejuízo do que esperar os saldos devedores cresce-
que hoje oneram o empregador. rem ainda mais, o que aumentara o rombo a ser co-

Por último, nobres colegas, quero registrar que berto pelo Tesouro no futuro.
estamos experimentando uma nova revolução no re- Como já tive oportunidade de comentar em di-
lacionamento patrão ·versus" empregado, modifican- versas outras situações, nobres Colegas, considero
do este designativo para: patrão "igual" empregado. o déficit habitacional um dos mais sérios problemas

louvo por oportuno a atitude corajosa de patrõ- sociais brasileiros. É muito animador, portanto, cons-
es e empregados da construção civil do Estado de tatar que o Governo tem lançado mão de variados
que tomam a decisão de sentarem-se à mesa, para instrumentos, com determinação e criatividade, para
discutir e adequar-se ao atual momento da econo- aumentar o volume da oferta de financiamentos para
mia moderna. a casa própria.

Tenho a convicção de que este momento se É o caso da ampliação dos prazos e condições
trata de uma nuvem passageira, que com determina- do programa de incentivos para a quitação antecipa-
ção dos envolvidos será dissipada em um futuro pró- da das dividas com o Sistema Financeiro, que está
ximo. gerando recursos valiosos para a concessão de no-

O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB-RJ. Pro- vos financiamentos. Essas e outras medidas permiti-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. rão que o credito para a aquisição de imóveis neste
e Srs. Deputados, é com grande satisfação que volto ano seja cerca de trinta por cento superior ao do ano
hoje a esta tribuna para louvar o acerto da política passado.
habitacional do Governo Fernando Henrique Cardo- Além do aumento dos recursos disponíveis, fo-
so. A boa noticia dessa vez é o anúncio, pela Caixa ram criadas diversas novas modalidades de financia-
Econômica Federal, da ampliação do prazo para a mento, beneficiando, por exemplo, trabalhadores do
concessão de benefícios aos mutuários do Sistema setor informal, que não tinham acesso às linhas de
Financeiro da Habitação interessados em quitar an- crédito tradicionais em função das dificuldades para
tecipadamente seu contrato de financiamento. a comprovação da renda. Exemplos dessas novas li-

Este programa de estímulo à liquidação do sal- nhas são a Carta CEF e o sistema Crédito Light.
do devedor, lançado no inicio dos anos 90, é uma Esse ultimo, já adotado por alguns bancos privados,
demonstração inequívoca da disposição do Governo prevê juros de doze por cento ao ano mais TR para
de pôr ordem na casa. Os maiores beneficiados pelo o reajuste das prestações, está aberto para quem já
programa são os mutuários detentores de contratos tem outro imóvel e não exige a comprovação de ren-
antigos, que hoje pagam prestações irrisórias, ge- da.
rando, portanto, um enorme saldo devedor ao final
do prazo de financiamento. Esse saldo é coberto
pelo Fundo de Compensação das Variações Sala
riais, administrado pelo Tesouro Nacional, o que sig
nifica que, na pratica, os contribuintes acabam pa
gando a conta dos subsídios concedidos aos mutuá
rios.

Em setembro de 96, o Governo ampliou os in
centivos oferecidos, com a meta de atrair um grupo
de 600 mil mutuários que tem contratos com cober
tura do FGTS. Desde então, 130 mil já liquidaram a
dívida. A receita produzida, de quase um bilhão de
reais, está sendo aplicada na concessão de novos fi
nanciamentos para a classe media.

A Caixa espera atrair um número ainda maior
de mutuários com o programa de quitação antecipa
da e, para isso, está estudando um elenco de novas
medidas de incentivo que serão submetidas à apro
vação do Tesouro Nacional e do Ministério do Plane
jamento. O cálculo dos técnicos da Caixa está corre
tíssimo: e muito mais razoável arcar agora com o
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sos importantes na direção de maior justiça social, CEEE, retalhada pelo Governo Britto, não podia co-
meta prioritária desse Governo e do PSDB. brar a taxa de iluminação, mas mesmo assim presta-

Era o que tinha a dizer. va este serviço publico.
O SR. ADÃO PREITO (Bloco/PT-RS. Pronun- Esta nova empresa tem a garantia do paga-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e mento, por longo tempo sonegado à empresa publi-
Srs. Deputados, tenho em mãos, entregue por um ca. Não somente a CERJ e L1GHT, privatizadas no
pequeno agricultor do interior do município de Caiça- Rio de Janeiro, dão problema aos usuários.
ra, no Rio Grande do Sul, e solicito que faça parte No Rio Grande do Sul, já denunciamos nesta
deste meu pronunciamento, uma nota fiscal de servi- tribuna, foi aplicado um modelo de privatização que
ços da Companhia Norte-Nordeste de Distribuição possibilitou a concentração da geração e distribuição
de Energia Elétrica, que apresenta uma cobrança ir- na mão de dois grupos apenas. Em menos de seis
regular de iluminação publica. meses já começam os problemas: as empresas su-

Como pode um pequeno agricultor do interior gam seus usuários, certamente com a complacência
do município ser responsável pelo pagamento de de prefeituras, prestando um desserviço à sociedade.
uma iluminação publica da qual não usufrui? Os Municípios, quebrados pela Lei Kandir e

Este é o jeito que as empresas privatizadas FEF, tentam retirar recursos dos seus moradores,
têm de garantir o pagamento, pelas Prefeituras, da perdendo, inclusive, a soberania sobre um serviço
iluminação que prestam. Ou seja, todos os cidadãos público essencial como a iluminação pública.
pagam pelo fornecimento de serviços que não usu- Era o que tínhamos a dizer.
fruem.

Que beleza este modelo de privatização dos
benefícios à custa da divisão dos prejuízos. A antiga
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Portanto, no momento em que a educação pú
blica de 12 e 2º graus se equiparar à qualidade da
educação particular, o perfil sócio econômico dos
alunos universitários será mais condizente ao perfil
nacional de distribuição de renda.

Sabe-se que a educação não pode ser. tratada
como mercadoria; é exatamente isso que faz com
que as universidades públicas sejam mais preocupa
das com a qualidade do ensino. O lucro que provem
da ministração do ensino, em qualquer instituição
brasileira, acaba por distorcer as finalidades do sis
tema de ensino. Quem busca o lucro não busca a
excelência do ensino, porque está mais preocupado
com o lucro propriamente dito.

Agora, quanto à sugestão dos missivistas do
Sindicato de Guarulhos, de ressarcimento dos cus
tos, considero plenamente válido, porque assim se
estaria provendo a universidade pública de recursos
adicionais, que poderiam ser investidos na elevação
dos seus níveis de qualidade de ensino.

Da mesma forma, a prestação de serviços gra
tuitos pelos formandos que não pudessem ou não
desejassem pagar os custos de sua educação, é
providência que poderia muito bem ser adotada. Di
gamos, como exemplo, que um médico recém-for
mado em universidade pública deveria prestar servi
ço gratuito em hospitais públicos por determinado
número de anos, ocupando nesse mister parte de
seu dia de trabalho. Algo como trabalhar gratuita
mente durante três horas ao dia, ficando para si a
possibilidade de um outro emprego, remunerado, no
restante do seu dia de trabalho.

A sugestão é interessante e justa, e nos parece
que deve merecer a atenção das autoridades fede
rais, tanto do Ministério da Educação quanto do Mi
nistério do Trabalho e do Ministério da Previdência e
Assistência Social.

A eventual implantação de um sistema de res
sarcimento semelhante ao que sugerem os nossos
coestaduanos solucionaria também os problemas
hoje decorrentes do não pagamento das parcelas
devidas por estudantes que se beneficiaram do pro
grama de crédito educativo, dos quais apenas algo
como uma terça parte vem honrando o compromisso
de ressarcimento do benefício recebido.

E isso porque ou o aluno entraria para uma
universidade gratuita e pagaria por seu curso depois
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O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro- educação de 12 e 22 graus mais sólida. Como o 12 e
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. 22 graus são melhores nas escolas particulares, que
e Srs. Deputados, recebi carta assinada por dezes- acolhem os alunos da classe média, é natural que
seis membros do Sindicato dos Trabalhadores nas esses alunos sejam maioria nas universidades públi-
Indústrias Químicas e Farmacêuticas, Abrasivos, caso
Material Plástico, Tintas e Vernizes de Guarulhos e
Mairiporã onde expressam alguns comentários inte
ressantes sobre a educação superior e a gratuidade
do ensino.

Alegam os missivistas que o levantamento do
perfil socioeconômico dos estudantes das universi
dades públicas gratuitas no Brasil indica que a maio
ria pertence a uma classe com poder aquisitivo rela
tivamente elevado.

Alegam também que esses alunos, ao se for
marem, devem ao investimento governamental a for
mação que receberam e que, no obstante, passam a
exercer suas profissões e, quando são profissionais
liberais, como médicos, advogados, dentistas e etc.,
instalam-se em consultórios particulares e cobram
honorários bastante elevados dos cidadãos cujos im
postos custearam seus estudos.

Sugerem, ao fim, que esses profissionais deve
riam ser compelidos a trabalho comunitário nas respecti
vas profissões, ou então ao ressarcimento das despe
sas efetuadas pelo Estado com a sua educação.

A ponderação é' justa, muito embora devamos
levar em consideração alguns outros aspetos do sis
tema educacional brasileiro.

Primeiro de tudo, temos que convir que a edu
cação de 12 e 22 graus em escolas particulares é
melhor do que a prestada nas escolas publicas.
Essa é uma de nossas queixas freqüentes aqui nes
te Plenário, porque o investimento em educação de
12 e 2º graus efetuado pelo Governo não tem conse
guido elevar a qualidade do ensino, apesar de con
seguir aumentar o numero de vagas nos bancos es
colares. Assim, diante dessa realidade, quem tem
uma situação econômica melhor prefere mandar
seus filhos à escola particular.

Por outro lado, pode-se dizer que a universida
de pública é melhor do que a universidade particular,
movida esta por um interesse mercantil superior ao
interesse na qualidade do ensino. Claro que a regra
não se aplica a todas as instituições de ensino supe
rior públicas e privadas, havendo exceções, mas a
regra geral é esta. Dai decorre que as universidades
publicas acabam sendo as preferidas dos vestibulan
dos, que acorrem em número muito superior ao nú
mero de vagas disponíveis.

Prestando as provas do concurso vestibular,
tem maior sucesso os alunos que tiverem tido uma
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de formado, ou seria subsidiado em um curso parti- Entretanto, como esse Programa é irreversível,
cular e, da mesma forma, pagaria por seu curso de- o importante é a união de esforços dos repre-
pois de obter a graduação, seja através de trabalho sentantes da Light, CERJ e do Governo Federal,
não remunerado, seja através do ressarcimento dos através da ANEEL e da Eletrobrás, para a supera-
custos. ção dessas dificuldades e a melhoria do atendimento

São sugestões que transmito às autoridades aos usuários. Para tanto, deve ser exigido das em-
federais afetas ao assunto, esperando delas conse- presas um empenho redobrado na ampliação das re-
guir a atenção que a matéria merecer, em prol do des de distribuição de energia e ampliação da capa-
desenvolvimento da educação brasileira. cidade dos transformadores, para reduzir a incidên-

Era o que tinha a dizer. cia de cortes ou queda de energia, que tantos prejuí-
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia zos vem causando aos consumidores.

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O primeiro exemplo foi dado pela direção da
Deputados, é evidente que os problemas enfrenta- Eletrobrás, que já se reuniu com os dirigentes das
dos pelos consumidores do Rio, com as freqÜentes duas empresas energéticas para anunciar duas me-
interrupções do fornecimento de energia pela Light e didas que contribuirão para minorar o problema do
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro fornecimento de energia no Rio. A primeira providen-
(CERJ), não podem continuar. Entretanto, se há um cia anunciada foi a duplicação da capacidade da
responsável, não são apenas os novos dirigentes e Usina de Angra 1, que passou a trabalhar com sua
controladores acionários dessas empresas e a capacidade máxima, correspondente a 600 mega-
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Da watts de energia. A outra medida foi o adiamento da
mesma forma não se pode atribuir esses problemas manutenção de uma das turbinas da Usina de Itaípu,
à privatização dessas empresas. A situação de caos com capacidade de 750 megawatts.
e ineficiência sempre marcaram os serviços das em- De outro lado, o Ministro das Minas e Energia,
presas públicas no Rio e em todo o País. Raimundo Brito, prorrogou o fim do horário de verão,

Acredito que o maior culpado desses proble- que terminaria neste final de semana, para o final de
mas seja exatamente a privatização tardia dessas fevereiro, a fim de não sobrecarregar ainda mais a
empresas que, sob controle do poder público, há demanda de energia.
mais de dez anos não faziam os investimentos ne- Acredito que os órgãos de Govemo e as em-
cessários ao crescimento da demanda por energia presas estão desenvolvendo todos os esforços ne-
não apenas no Rio, mas em toda a região Sudeste, cessários para eliminar nos próximos dias as dificul-
onde o crescimento foi bastante acentuado. dades porque vem passando os cidadãos do Rio de

O povo fluminense está pagando hoje pela de- Janeiro.
mora no processo de concessão desses serviços à A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Pro-
iniciativa privada e pela falta de investimentos no se- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
tor, ao longo dos últimos anos, particularmente nas e Srs. Deputados, quero aqui registrar o meu repú-
áreas de geração e distribuição de energia. dio à invasão e aos tumultos registrados na Câmara

De nada adianta ficar alimentando esse fogo dos Deputados, no dia 5 de fevereiro do corrente
cruzado entre as empresas, consumidores e o poder ano, provocados por manifestantes contrários à vo-
público em decorrência da deficiência dos serviços e tação da Reforma da Previdência Social.
do acúmulo de reclamações dos usuários. Da mes- Aos gritos, empurrões e palavrões, manifestan-
ma forma não faz sentido atribuir os problemas à pri- tes da Central Única dos Trabalhadores, acompa-
vatização das empresas, até porque não se tem noti- nhados de alguns parlamentares, instalaram a ba-
cia de empresa estatal de setores estratégicos como derna nesta Casa, em total desrespeito ao Congres-
o de energia que tenha sucumbido ao passar para a so Nacional, ao País e a própria democracia. Não
iniciativa privada. podemos permitir, sob hipótese alguma, que fatos la-

É indiscutível que os problemas envolvendo as mentáveis como esses venham a se repetir.
duas empresas não deixam de arranhar a imagem O tumulto e o ultraje não podem se sobrepor
do Programa de Privatização e o esforço do Gover- ao dialogo, ao respeito e ao decoro parlamentar.
no Federal em tomá-Ias mais eficientes e mais úteis Ocupações de prédios públicos desmoralizam o po-
para a sociedade. Chega-se ao exagero ate mesmo der constituído e contrariam o Estado de Direito.
de considerar as duas empresas um exemplo negati- Urge apurar responsabilidades e punir aqueles que
vo de concessão de serviços publicas. incitaram desordem e impediram o bom andamento
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dos trabalhos deste Parlamento. A Casa do Povo é
do povo e para o povo e não deve ser transformada
em arena de combates insanos.

Agitadores que subvertem a democracia enver
gonham a cidadania e denigrem a imagem e a credi
bilidade do Brasil no exterior, num momento em que
a Nação Brasileira caminha para a sua estabilidade,
em todos os campos do poder.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. TELMA DE SOUZA (Bloco/PT - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Porto de Santos está pa
rado há dois dias. As várias categorias do Porto rea
lizaram assembléias e decidiram pelo movimento pa
redista por 48 horas. Antes que setores habituais ve
nham a falar de corporativismo e de prejuízos causa
dos a economia, é preciso esclarecer a opinião pú
blica e aos componentes desta Casa as verdadeiras
causas que levaram 08 trabalhadores a essa atitude
extrema.

O processo de mudança que está acontecendo
no sistema portuário tem como objetivo a modern
ização das operações efetuadas nessa modalidade
de transporte. No entanto, pela ausência de sensibi
lidade govemamental, não há regras de transição e
o que ocorre e tão somente o perverso desmonte
das relações de trabalho, sem perspectivas de cam
po de emprego e de aprimoramento profissional.
Exemplo disso foi a transferência de milhares de tra
balhadores para o Órgão Gestor de Mão-de-Obra
(OGMO), perdendo o vínculo empregatício e suas
respectivas garantias, acrescidas de possíveis alter
nativas.

Outro exemplo de falta de respeito ao trabalha
dor portuário e a aplicação da Lei n° 8.630 de 1993,
que só existe para prejudicá-lo, não tendo efeito
quando necessária na defesa de seu interesse,
como ocorreu recentemente no terminal privativo da
COSIPA, com a anuência cúmplice do atual Gover
no, que insiste em manter a Portaria n° 94/95 do Mi
nistério dos Transportes, mutilando o Porto Organi
zado de Santos.

Existe no Porto uma verdadeira batalha campal
pela sobrevivência, com 08 trabalhadores defenden
do seus postos de trabalho. Por outro lado, a previ
são de que cerca de 2.500 empregados da CO
DESP serão demitidos, não havendo, nesse caso, a
possibilidade de transferência para o OGMO, traz a
amargura do desemprego e da desesperança.

Pode-se, ainda citar o desrespeito, por parte
dos Operadores do Porto, a Medida Provisória nº
1.834 de 1998, que determina a contratação do tra-

balhador registrado no OGMO e o não cumprimento
da Resolução n° 137 da OIT -Organização Interna
cional do Trabalho -, que prevê o reaproveitamento
dos trabalhadores vitimados pelo avanço da tecnolo
gia nos Portos.

Os arrendamentos que vêm .;Correndo no Por
to de Santos geraram um faturamento ao Governo
Federal, mas com os trabalhadores sem direito al
gum a esse montante que ajudaram a concretizar
durante anos de trabalho dentro do cais: resta para
eles apenas o gosto desalentador da perda da quali
dade de vida.

Como se vê, a lista é farta e os exemplos inú
meros...

A luta dos trabalhadores é pela dignidade!
Precisamos de um porto moderno e ágil, que,

entretanto, encontre um ponto de equilíbrio, não sa
crificando aqueles que querem apenas trabalhar, di
reito que deveria ser sagrado, mas que em tempos
de globalização, -é- profanado constantemente. A re
sistência é pelo emprego, pelo salário. Mais ainda,
pela vida, pela esperança para nós e nossos filhos. O
que estamos e continuaremos fazendo, com decên
cia e muita coragem.

Hoje e sempre!
Outro assunto, Sr. Presidente, o embate políti

co faz parte da democracia. É saudável e necessá
rio. A discussão das idéias e dos projetos políticos é
um exercício de cidadania, oxigênio da liberdade de
expressão. Porém, o passado autoritário ainda
acompanha muitos dos atores políticos de hoje, que
não conseguem conviver com tal estado de direito.

Em Santos, como no restante do País, houve
eleições municipais. Nós participamo!'> dessa dispu
ta, como candidata, respeitando o jogo democrático.
Lutamos contra o poder econômico dos nossos ad
versários e contra o único jornal diário da Cidade,
que utilizou de todas as formas sórdidas e parciais
para nos derrotar.

O respeito pela democracia para nós é uma
questão de princípio. Respeitamos o resultado das
urnas, apesar de não concordarmos com 08 expe
dientes utilizados pelos nossos adversários. Ficamos
na expectativa de que as conquistas sociais de oito
anos de governo Democrático Popular fossem res
peitadas pelo Prefeito então eleito e de que a cidade
não sofresse nenhum retrocesso nesse sentido.

Porém o que nós estamos vendo nesse ultimo
ano é o desmonte dos serviços na área de saúde e
educação, a entrega do patrimônio público à iniciati
va privada, o arrocho salarial dos funcionários, o de
semprego do pessoal da limpeza urbana, a destrui-
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ção política da saúde mental, o aumento da IPTU
para os mais pobres e a diminuição do Imposto para
os mais ricos e, o que é pior, a perseguição de fun
cionários que discordem ideologicamente do Partido
do Prefeito.

O mais recente caso de perseguição ocorreu
no início dessa semana A vitima foi o médico Dr.
Sérgio Zanetta. Funcionário público concursado, o
Dr. Zanetta presta serviços em duas Policlínicas em
Santos. Na última segunda-feira, após terminadas as
consultas agendadas para o dia, aproveitou para se
deslocar para a outra Policlínica um pouco mais
cedo, antecipando o seu horário de entrada. Que fez
o Prefeito? Em visita à primeira policlínica, acusa-o
nominalmente de não cumprir o horário de serviço,
ignorando, propositadamente ou não, que naquele
exato momento ele estará em outro próprio munici
pal cumprindo, sim, o seu dever.

O ataque gratuito ao Dr. Zanetta na verdade é
um ataque político às administrações do Partido dos
Trabalhadores e seus aliados do campo popular; é
um ataque às políticas na área de saúde, uma das
marcas dos nossos governos em Santos; é um ata
que aos que não comungam de sua cartilha e um
ataque para esconder a perversa incompetência da
atual administração municipal, que tenta vergonho
samente destacar a ausência de propostas concre
tas para a Cidade, inventando pseudo-fatos políti
cos, de forma covarde e cínica

Não podemos concordar com a perseguição de
companheiros que têm currículos profissionais inve
jáveis, como é o caso do Dr. Zanetta e queremos re
gistrar o nosso repúdio a esse tipo de atitude, que
não condiz com o cargo que o atual Prefeito ocupa.
Ao invés de denegrir, de forma inconseqüente, a
imagem de um profissional, o Prefeito faria melhor
se demonstrasse real preocupação em dar respos
tas às demandas da Cidade, em realizar o prometido
na campanha eleitoral, em explicar quais são as
suas metas. Durante a campanha, o Prefeito dizia
que iria Mmudar para vale~. Realmente mudou. Vol
tamos aos idos de 1968. Só falta, agora, a versão
municipal do AI-S. A herança partidária para isso,
com certeza, ele tem.

Lamentavelmente, entre as mentiras da cam
panha, isto é que é "mudar para valer"...

Vergonha!
O SR. HAROLDO SABÓiA (BlocolPT - MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, todos os jornais de hoje tra
zem matérias sobre a reforma da Previdência, princi
palmente os acordos finais que o Governo tem feito

com parlamentares para que votem a favor da pro
posta do Governo. Segundo os jornais, a Caixa Eco
nômica Federal abriu os cofres: liberou mais de R$4
milhões destinados a programas de habitação e sa
neamento nos Estados e Municípios reivindicados
pelos parlamentares ligados ao Governo FHC. Em
uma semana cerca de 80 liberações foram feitas,
sendo que 36 delas só na segunda-feira.

É interessante observar o contraste das libaçõ
es ocorridas nos últimos dias e as feitas em períodos
anteriores. Em janeiro a Caixa Econômica não libe
rou um centavo sequer e, até há alguns dias atrás,
não tinha liberado os recursos previstos no orçamen
to de 97. Justamente agora, quando percebe que
pode ser derrotado na votação da reforma da Previ
dência, o Governo abre os cofres do Tesouro, ou
seja, faz política com o dinheiro publico.

Se o Governo está tão convencido que esta re
forma é para o bem da sociedade brasileira, para pôr
fim aos "privilégios de alguns marajás" da Previdên
cia, segundo os 'argumentos oficiais, porque ele não
faz uma discussão política para tentar convencer
seus aliados'sem barganhar? Não fazem porque sa
bem que não têm condições de ganhar no debate. A
pobreza de argumentos do Governo ficou evidencia
do nas audiências públicas realizadas pela Comis
são Especial. Os Deputados que dão sustentação
ao Governo não conseguiram contrapor nenhum ar
gumento sério às críticas levantadas pela Oposição.

Como é possível o Governo falar em combater
privilégios, em moralidade, quando negocia até o
selo de licenciamento dos veículos? Como pode um
parlamentar condicionar seu voto à volta do uso obri
gatório do selo, que havia sido suspenso pelo CON
TRAN no mês passado, para votar a favor da refor
ma da Previdência? Parece que estamos diante de
um nível de promiscuidade política difícil de se acei
tar. Não é possível que o destino de toda uma socie
dade esteja nas mãos de pessoas que não conse
guem fazer uma mínima diferenciação entre os inte
resses pessoais mesquinhos e os interesses da Na
ção.

Será possível concordar com uma proposta
que vai inviabilizar a aposentadoria de milhões de
trabalhadores pobres? No Brasil ainda convivemos
com o trabalho escravo e outras formas de explora
ção da força de trabalho desumanas, além de ter
mos mais de 35 milhões de brasileiros que vivem em
condições de miséria absoluta. Será que o Estado
não tem nenhum compromisso com estes trabalha
dores, que ao longo de toda a vida contribuíram para
gerar riquezas? Com certeza a ideologia neo-Iiberal



João Paulo 11 relembrou que o objetivo político
maior das nações não deve ser apenas o acúmulo
de riqueza, mas também a sua justa distribuição.
Uma sociedade não pode ter orgulho de sua riqueza
quando nela há miseráveis, famintos ou doentes de
sassistidos. Felizmente, esta preocupação também
foi demonstrada pelo democrata BiII Clinton, em seu
discurso mais recente ao Congresso.

O Papa começou a dar o tom de sua peregri
nação, ao sobrevoar Pinar dei Rio, antes mesmo de
sua chegada a Havana: "Eu os animo (aos católicos
da cidade) a perseverar em sua opção de fé, sua es
perança, e sua caridade solícita".

Em Havana, no aeroporto, lembra aos cuba
nos, "este nobre povo sedento de Deus e de valores
espirituais": "Vocês são e devem ser os protagonis
tas de sua própria história pessoal e nacional". E de
fine os objetivos de sua viagem: "Venho, em nome
do Senhor, para confirmá-los na fé, animá-los na es
perança, alentá-los na caridade".
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argumentara que não é tarefa do Estado proteger ou oportunidade para relembrar a doutrina, antiga de
resguardar os cidadãos. 2.000 anos, mas que sempre é enriquecida pela rea-

Só que esta lógica é desumana, é perversa, lidade de um mundo que se renova. Em outubro de
nega a milhões de trabalhadores a expectativa de 1962, o Vaticano já estivera presente na crise cuba-
obter uma aposentadoria. Quem começa a trabalhar na, quando João XXIII sugeria prudência a Kennedy
aos 14 só poderá se aposentar aos 60 anos. Terá e Kruchevs. Recentemente, em novembro de 96, o
que trabalhar 46 anos para obter a aposentadoria. Santo Padre recebeu Fidel Castro no Vaticano, su-
Quando lembramos das reais condições de vida de portando as críticas dos que preferem vê-lo como
setores ponderáveis da nossa população, como os instrumento político, esquecidos de sua missão pas-
trabalhadores rurais e os da construção civil, por toral. Cuba é hoje o único país de tradição católica
exemplo, mais claramente se revelam os caráter ainda sujeito à opressão comunista. A viagem à ilha
perverso e a natureza excludente da reforma pro- completa seu longo e cuidadoso trabalho pastoral e
posta pelo Governo FHC. diplomático.

Queremos debater a Previdência norteada pelo O Papa preocupou-se com cumprir uma de
tripé inseparável de saúde, previdência e assistên- suas mais elementares missões: lutar pela liberdade
cia, consubstanciado no princípio incorporado na de consciência e pelo direito ao culto. Esta preocu-
Carta de 88 de seguridade social. pação tem sido uma das marcas do seu pontificado,

Queremos, sim uma Previdência com gestão e um exemplo de seu êxito foi o Acordo Fundamen-
quadripartite e paritária onde o conjunto da socieda- tal assinado com Israel, em dezembro de 1993.
de esteja representada de modo a assegurar sua Mas insisto, Sr. Presidente, em buscar caracte-
transparência e eficácia. rizar a visita a Cuba como um esforço para a reafir-

Era o que tinha a dizer. mação da Doutrina Social da Igreja.
O SR. ÁLVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia o Há poucos dias, o Presidente Clinton dizia, no

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"ls e Srs. De- Congresso americano, que os Estados Unidos não
putados, subo a esta tribuna para sugerir a V. EXªs têm, hoje, rivais ou concorrentes no cenário interna-
algumas reflexões decorrentes da viagem do Papa cional. Com justificado orgulho, os congressistas
João Paulo 11 à República de Cuba. americanos explodiram com aplausos. Mas, em ou-

Certamente esta foi das mais importantes visi- tras partes do mundo, surgiram também justificadas
tas pastorais do Santo Padre, desde sua histórica apreensões dos que temem o poder político i1imita-
peregrinação à Polônia, que talvez tenha marcado o do, incontrastado, seja ele de quem for, ainda que
início do processo de desmistificação do dogma embrulhado com as melhores e mais puras intençõ-
marxista. A viagem a Cuba relembrou a Doutrina 50- es.
cial da Igreja e o seu distanciamento do materialismo
capitalista ou comunista. Mais uma vez, a Igreja lem
brou que não são as leis do mercado, nem o esque
cimento do pecado original, na busca de uma socie
dade perfeita, que alicerçam o bom-senso que deve
presidir as relações políticas ou econômicas.

A viagem a Cuba foi antecedida de um Sínodo
sobre a América, em Roma. Esta é uma prática que
vem caracterizando o pontificado de João Paulo 11.
Nos últimos meses de 1991, um Sínodo Europeu
discutia as posições da Igreja diante da realidade
pós-comunista. Em 1982, bispos britânicos e argenti
nos já se haviam reunido discretamente, para acon
selhar o Papa sobre a Guerra das Malvinas. Em
1994, o Episcopado dos países da OTAN reunia-se
em Roma, para analisar as posições da Igreja diante
da política de dissuasão nuclear.

Mais do que uma visita a um estado socialista,
a peregrinação a Cuba teve profunda significação
política e doutrinária. O pastor quis aproveitar a
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o Papa reconhece que a Igreja em Cuba tem
anunciado Jesus Cristo, algumas vezes em Ncircuns
tâncias difíceisN. Este fato não o impede de concluir
seu primeiro discurso, desejando não só que Cuba
se abra para o mundo, mas que o mundo se abra
para Cuba.

Está dado o tom de seus pronunciamentos fu
turos.

No outro dia, em Santa Clara, em sua homilia,
o Papa fez questão de deixar claríssimos os objeti
vos missionários de sua viagem. Inicia as suas pala
vras, citando o Deuteronômio: "as palavras que hoje
Eu te digo ficarão em tua memória; tu as repetirás a
teus filhos, e falarás delas, estando em casa ou indo
a caminho (Dt. 6, 6-7)". Mais explícito, impossível.

O tema do pronunciamento de Santa Clara é a
visão cristã da instituição familiar. É claro que o
Papa não perde a oportunidade de condenar o abor
to, "que é sempre, além de um crime abominável,
um absurdo empobrecimento da pessoa e da própria
sociedadeN. Com energia, o Pastor exorta: NNão te
nham medo. Abram as famílias e as escolas aos va
lores do Evangelho de Jesus Cristo, que nunca são
um perigo para nenhum projeto social". Com extraor
dinária propriedade, e dando outra dimensão à Edu
cação, recorda o Santo Padre: "a prestação de servi
ço à vida não se esgota na concepção, mas prolon
ga-se na educação... Os pais, ao darem a vida aos
seus filhos, ... devem ser reconhecidos como seus
primeiros e principais educadoresN.

Foi passado o recado, na trincheira da escola
pública, onde ela é exclusiva e totalitária.

Em Camagüey, na Praça Ignacio Agramonte, o
Papa dirigiu-se aos jovens. Um dos temas de sua
pregação foi o crescente relativismo, a indiferença
religiosa e a ausência de uma clara sensibilidade
moral. É clara a crítica à ética consumista anticristã,
que ronda Cuba, com a tentação de suas luzes: "Ao
mesmo tempo, as pessoas são tentadas a prezar os
ídolos da sociedade de consumo, fascinadas pelo
seu brilho fugaz, e tudo que vem de fora do país pa
rece deslumbrar-.

Não esqueçamos que, em 1986, o Encontro
Nacional Eclesial Cubano (ENEC) referiu-se a valo
res que a fé poderia reconhecer no socialismo: Numa
melhor consciência da dimensão social do pecado, o
respeito ao trabalho, a percepção da necessidade de
mudanças sociais, uma maior solidariedade entre os
homens" (Documento Final, 1987).

Mais adiante, ainda em Camagüey, o Papa su
gere aos jovens: Nvoltem às suas raízes cubanas e
cristãs e façam tudo o que puderem para construir

um futuro cada vez mais digno e mais livre. Não es
queçam que liberdade envolve responsabilidadeN.

Com veemência, João Paulo 11 faz o grande
chamamento das vocações sacerdotais e religiosas,
lembrando que a Igreja de Cuba precisa de sacerdo
tes e de almas contemplativas que obterão os favo
res e as graças de Deus. A homilia termina com a vi
brante lembrança de Maria, que se tomou "o modelo
da mais alta perfeição cristã".. Sob a inspiração de
Maria, o Papa entrega aos jovens a tarefa do que ele
próprio chama de "uma nova evangelização, para
uma sociedade que é também nova". Esta nova so
ciedade será, nas palavras do Pontífice, Na Cuba da
reconciliação e do amor-.

No mesmo dia o Santo Padre encontra-se com
representantes do mundo da cultura cubana, na Uni
versidade de Havana e define o sentido cristão da
cultura: "a forma especial pela qual os seres huma
nos exprimem e desenvolvem suas relações com a
criação, entre eles próprios e com Deus. NAssimN,
lembrou o Pontífice, Ncria-se um corpo de valores
que distingue um povo e molda as características
que lhe dão uma identidade".

O Papa lembrou as diferentes influências que
se exerceram sobre a cultura cubana: a influência
hispânica, que trouxe consigo o catolicismo; a africa
na, cujo espírito religioso está também permeado
pelo cristianismo, a de vários grupos de imigrantes
e, especificamente, a influência americana.

NA superficialidade ou o anticlericalismo de al
guns não são verdadeiramente representativos do
que mais distinguiu este povo, que sempre viu a fé
católica como uma fonte dos ricos valores da identi
dade cubana...N. É claro que teria de ser citado o Pa
dre Félix Varela y Morales, Nconsiderado por muitos
como a pedra fundamental da identidade nacional
cubana. Ele é a melhor síntese da fé cristã e da cul
tura de CubaNo Como se quisesse recordar valores
que se tentam sepultar, João Paulo 11 relembra aos
cubanos quem foi o "padre exemplar de Havana, in
discutível patriotaN. Aos intelectuais marxistas, o
Papa encoraja para que busquem "a síntese na qual
todos os cubanos se possam identificar... Se estiver
aberta à verdade, a cultura cubana será mais carac
terística desta nação e ainda mais profundamente
humana".

No seu encontro com os doentes, no Santuário
de São Lázaro, o Papa relembra o dever cristão para
com os que sofrem, e reconhece os progressos cu
banos Nno campo da assistência médica, apesar das
limitações econômicas que o país está sofrendoN.
Estende suas palavras àqueles cujo sofrimento não



No Encontro com o Clero, ainda na Catedral,
pede que ·não percam a esperança diante da falta
de meios materiais para sua missão·, e rejubila-se

Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04023

é físico, e lembra que, em uma dimensão cristã, "a imposto a Cuba, lamentou que se exijam "programas
dor é um chamamento ao amor, que deve despertar econômicos insustentáveis· como condição para a
solidariedade, doação e generosidade naqueles que ajuda intemacional. Em uma síntese exemplar, re-
sofrem e nos que são chamados para acompanhá- lembra que o maior desafio atual Ncontinua sendo o
los e ajudá-los em seu sofrimento". Rememorando o de conjugar liberdade e justiça social, liberdade e so-
Bom Samaritano, ensina, que "o nosso próximo é lidariedade, sem que nenhum desses valores fique
todo aquele que encontramos em nosso caminho, relegado a um plano inferiorN.
que esteja ferido e precisando de auxílio". Suas pa- Em 1993, na Carta Pastoral "EI Amor todo lo
lavras encerram-se com uma bela oração a Maria, Espera", o Episcopado cubano já condenara o em-
pelos que sofrem. bargo norte-americano, mas também NO caráter ex-

Em 25 de janeiro, o Papa faz seis importantes clusivo e onipresente da ideologia oficialN, "o grande
pronunciamentos em Havana: no Encontro Ecumêni- número de prisioneiros", e "o controle excessivo pe-
co com outras Confissões Cristãs; na homilia da mis- los órgãos de segurança do EstadoN. Não há notí-
sa na Praça José Marti; na hora do Angelus; em seu cias de que esse quadro denunciado pelos bispos se
Encontro com os bispos e no Encontro com o clero, tenha modificado substancialmente.
ambos na Catedral Metropolitana; e na despedida do Na grande homilia de 25 de janeiro, João Paulo
país. 11 cita José Marti: NTodo povo precisa ser religioso...

No Encontro Ecumênico, dirige-se a outras Um povo irreligioso morrerá, porque nada nele esta-
confissões cristãs e a representantes da comunida- rá alimentando a virtude". E, mais adiante: "Como
de judaica, lembrando que todos partilham a fé no sabem, Cuba tem uma alma cristã, e isso a levou a
mesmo Deus. Relembra que se comemora naquela ter uma vocação universal. Chamada a vencer o iso-
data a conversão de São Paulo, que dedicou suas lamento, há de abrir-se ao mundo. E o mundo deve
energias à pregação do Evangelho, para todas as aproximar-se de Cuba.
nações. Sugere o Ndiálogo cotidiano da caridade, No Encontro com o Episcopado, previne os bis-
que frutificará no diálogo da verdadeN. pos contra os que procuram colocar a Igreja no nível

de Ncertas manifestações culturais de religiosidade,
Na grande homilia da Praça José Marti, em Ha- como cultos sincretistas, que merecem respeito, mas

vana, começa por lembrar que o domingo, dia do não podem ser considerados uma religião propria-
Senhor, deve ser dedicado ao descanso, à oração e mente dita, sendo apenas um conjunto de crenças e
ao convívio familiar, e que "a Igreja em Cuba não tradiçõesN. Recomenda um diálogo franco com o Es-
está sozinha nem isolada, mas faz parte da Igreja tado, e relembra que o respeito à liberdade religiosa
universal, que se estende pelo mundo inteiroN. De- deve incluir a garantia dos espaços, meios e obras
pois de agradecer a presença das autoridades cuba- Npara que a Igreja possa dedicar-se ao anúncio do
nas, acentua que a mensagem que traz, não é Nem Evangelho, à defesa da Justiça e da pazN.
absoluto, uma ideologia, nem a proposta de um novo Com serenidade, mas com veemência, João
sistema político ou econômico, mas um caminho de Paulo 11 diz aos bispos que a Igreja não solicita uma
paz, justiça e Iiberdade

N
. Relembra que, nos últimos Ndádiva, um privilégio, uma licença. Quando reclama

séculos, os sistemas ideológicos e econômicos têm liberdade religiosa, ela está pedindo o reconheci-
contido em seus programas os germes de sua pró- mento efetivo de um direito inalienávelN. Recomenda
pria oposição e desunião. NO Estado, longe de qual- aos pastores que lutem sempre para criar no povo o
quer fanatismo ou secularismo, deve estimular um apreço pela vida e, então, contra NO recurso ao abor-
clima social sereno e uma legislação adequada, que to, um ato criminoso".
permitam a cada confissão religiosa viver livremente Dirige-se aos exilados cubanos, recomendan-
sua fe', expressá-Ia nos diferentes setores da vida do-lhes Ncolaborar também, com serenidade, espírito
pu' blica, contando com meios e espaços necessa'rios construtivo e respeitoso, para o progresso da nação,
para trazer à vida nacional suas riquezas espirituais, evitando confrontações inúteis e fomentando um cli
morais e cívicas·. ma de diálogo construtivo de entendimento recípro-

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, seguin- CON.
do a melhor tradição da Doutrina Social da Igreja, o
Santo Padre condena ·0 neoliberalismo capitalista,
que subordina a pessoa humana, e condiciona o de
senvolvimento dos povos às forças cegas do merea
do·. Sem meias palavras, referindo-se ao embargo
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com o aumento das vocações sacerdotais e com a
chegada ao país de novos missionários.

O Santo Padre despede-se de Cuba com um
discurso dirigido ao Presidente da nação e a todo o
povo cubano, relembrando as jornadas densas e
emotivas de sua peregrinação. Suas últimas pala
vras, na terra de José Marti, são de confiança no fu
turo de Cuba, e de reafirmação da esperança de que
os cubanos sejam "capazes de criar um ambiente de
maior liberdade e pluralismo".

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a pere
grinação a Cuba revela as preocupações pastorais
de João Paulo 11 e a sua extraordinária vocação
evangelizadora. É como se novos ventos soprassem
naquela ilha tão representativa para o mundo con
temporâneo. Conseguindo resistir a forças podero
sas, o povo cubano evidencia-nos, qualquer que
seja o nosso credo político, o seu valor e a sua bra
vura, o seu estoicismo e a sua capacidade de sofrer
por um ideal. São valores que, se santificados pela
conversão a verdadeira fé, aproximam homens ou
povos dos ideais evangélicos.

O reencontro de Cuba com sua Igreja e com
suas tradições poderá representar a abertura de
uma porta que nos permitirá passar por outras mura
lhas, e levar a Igreja de Cristo também a terras mais
distantes.

A viagem do Santo Padre faz parte de uma se
qüência começada na visita à Polônia, mas cujas
raízes foram plantadas há 2000 anos, em outras via
gens que o Mestre de João Paulo 11 fez pelas terras
da Palestina.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em vários pronunciamentos
nesta Câmara dos Deputados, defendi a preserva
ção do meio ambiente, condenei a sua destruição,
sob todos os aspectos. Por oportuno, ao ensejo da
aprovação do Projeto de Lei nº 1.164-E, de 1991, que
·dispõe sobre as sanções penais e administrativas de
rivadas de condutas e atMdades lesivas ao meio am
biente, e dá outras providencias·, acho-me no dever de
tecer considerações sobre esta nova Lei Ambiental.

A recente aprovação da Lei do Meio Ambiente,
depois de-quase sete anos de debates no Congresso
Nacional, é uma vitória importante na luta pela preser
vação da natureza. Para defender e regular o Meio
Ambiente, o País se servia de um emaranhado de leis,
decretos, resoluções e portarias dispersos, contamina
dos pelo exagero de penas severas demais, pela com
placência de multas brandas demais e omissões.

A nova lei corrige esses defeitos, introduz rigor
na maioria dos casos em que ele faltava e preenche
muitos vácuos.

A nova Lei Ambiental é um avanço, apesar de
artigos importantes terem sido rejeitados. Ela garante
ao Governo e aos ambientalistas mais armas na luta
para conter o desmatamento no País, sobretudo, na
Amazônia. A lei possibilitará coibir os delitos ambien
tais com imposição de multas que podem chegar a
R$50 milhões e a pena de até cinco anos de prisão
para os infratores, ao contrário da legislação antiga
que era confusa e ineficiente, com leis, decretos e por
tarias dispersos. Os principais pontos da nova Lei Am
bientaI são: rito sumário, punição, responsabilidade so
lidária, casa, enquadramento de empresas, penas al
ternativas, liquidação de empresas, crimes contra o
patrimônio cultural, lixo tóxico, pescado ilegal.

Não é uma lei perfeita, entretanto, com base
nela, poder se-á começar a conter as agressões
grandes e pequenas, que se cometem todos os dias
contra a ecologia deste país. A Lei deve ser encara
da como ponto de partida, para ser aperfeiçoada
cada vez mais.

O suporte legal é o primeiro passo de uma polí
tica ambiental mais equilibrada. O desafio está daqui
para frente na atuação do poder público, em tornar
efetiva a punição contra os excessos predatórios.

São as minhas considerações que faço registrar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SERAFIM VENZON (BlocoIPDT - SC.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
transcrição, nos Anais da Casa, de correspondência
envida ao Líder do PDT na Câmara dos Deputados,
Deputado Neiva Moreira.

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE RE
FERE O ORADOR

Brasília, 11 de fevereiro de 1998

Excelentíssirno Senhor
Dep. Neiva Moreira
Líder do PDT - Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Prezado Líder,
Certamente o Congresso há muito tempo não

faz uma reflexão tão profunda sobre temas específi
cos como é o das reformas econômicas, administra
tivas e agora da previdência.

Recebi inúmeras sugestões de várias catego
rias: de Prefeitos, Vereadores sindicalistas, padres,
bispos, pastores, religiosos, presidentes de Associa
ções de Moradores e outros. Cada um querendo o
melhor e aos que representa.
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Colocar todas a boas sugestões numa mesma que contribuem em carteira e nem é de todos igual.
peça legislativa é o que gostaríamos. O consumidor ao re.alizar qualquer movimento finan-

Afora as dificuldades de fazê-lo, se fosse pos- ceiro está contribuindo com o fundo previdenciário. A
sível, elaboraríamos um corpo utópico. Podemos exclusão total de fatia social é, no mínimo, inju~to fi-
imaginar como seria uma miss se pudéssemos reu- nanceiramente, assim como, a previdência ~o é
nir numa só os aspectos mais belos de todas as mis- apenas dos que contribuem em carteira.
ses. Para achar a equação justa e solidária, preci-

Certamente, cada Deputado deve estar sentin- samos apor muitos fatores, porém, os que pouco
do a dor da controvérsia. Não cabe a esta Casa ela- contribuem direta ou indiretamente são as vítiinas
borar um projeto que agrade a todos. Ninguém o dos diversos graus de exclusão social.
fará. Cabe sim, a sensibilidade de buscar um modelo Tenho dificuldade de concordar plenamente
que ao mesmo tempo agrade e desagrade parcial- com a proposta ora em votação. Porém, maior é difi-
mente a muitos, mas que, no seu conjunto, possa culdade de concordar com as injustiças praticadas
vislumbrar um futuro mais justo e solidário diante de no atual sistema. E o pior é que são legais, tanto os
tantos fatores sociais, econômicos e atuariais. que não recebem nada, quanto os que recebem va-

Eu estava apostando que a votação se reali- lores modestos, ou os que recebem até 40 mil por
zasse longe do período eleitoral para que o tempo re- mês, estão sob a mesma lei.
velasse o verdadeiro efeito ao eleitor, e que este não Sem enumerar todas as injustiças do atual sis-
viesse a ser influenciado apenas por suposições. tema, nem as do projeto, me parece mais difícil con-

Diante da situação socioeconômica mundial cordar com o atual, principalmente se considerar que
onde o País está inserido, os membros deste Parla- o Congresso, tem exatamente a finalidade e a obri-
mento não podem apenas deixar acontecer, nem gação de fazer os ajustes legislativos conforme as
deixar que outrem decidam. mudanças sociais que ocorrem.

Já estamos no 42 ano de discussão. As boas Me parece impossível, querer encontrar um
sugestões já chegaram. Todos os segmentos já se modelo que sirva para sempre, e, a.qualquer época
expuseram. Cabe a nós encontrar a resultante, que justo e solidário; as mudanças científico "7tecnológi-
será sempre difícil. Noutra época, seria apenas poli- cas promovem mudanças sociais que exigem ade-
ticamente mais fácil, porém tecnicamente com a quação freqüente na legislação, no tempo como as
mesma dificuldade. primeiras ocorrem, donde se deduz, que esta Casa

Não estamos discutindo apenas um seguro e terá que encontrar mecanismos mais ágeis.
sim um programa de seguridade social onde se enu- Como trabalhador rural que fui, como ex-semi-
mere, além dos números aritméticos, pontos de con- narista e como médico, tendo maior e freqüente con-
vivência e equilíbrio social. tato com a alma humana, aprendi a sentir a dor da

Agora que vamos para o ponto final, não se diferença social, que como político, me cabe tentar
pode pensar no contra ou no a favor. Ou somos a fa- diminuir os seus efeitos.
vor do que aí está ou somos a favor de uma nova Nesta hora sinto à reação da sociedade como
proposta. se estivesse cortando o cigarro do bronquítico e/ou

A atual legislação previdenciária nos coloca os doces do diabético.
frente a milhões de idosos e deficientes sem nenhu- Venho ao meu líder na Câmara, Deputado Nei-
ma atenção, que ao relento social, veêm as aposen- va Moreira, que aqui representa o meu admirável lí-
tadorias polposas, que, não por maldade deles, mas der maior, Leonel Brizola, cujos princípios sempre
por defeito legislativo, marcam os extremos das in- nortearam as minhas ações políticas, solicitar per-
justiças previdenciárias, seja dos que recebem um missão para tentar dar um passo à frente, não de
salário mínimo insuficiente para as necessidades bá- confiança apenas, vislumbrando um Juturo com
sicas, seja dos que recebem mais, porém sem cor- maior equilíbrio social. A fraternidade previdenciária
responder ao que contribuíram. com justiça é indispensável à paz social que tanto al-

Dos gastos previdenciários, 2/3 (dois terços) mejamos.
são oriundos da contribuição sobre a folha de paga- O PDT, dirigido por sua Excelência Leonel Bri-
mento e 1/3 (um terço) advém de contribuições so· zola, que tem primado pelos valores das diversas
ciais sobre o movimento econômico como é o CO- classes sociais, tem compreendido as diferentes ex-
FINS, PISlPasep, imposto sobre o lucro e outros, pressões de seus representantes que se congregam
donde se deduz que a previdência não é apenas dos docemente na mesma legen~a.
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Certamente compreenderá a minha dor, maior
do que a daqueles e eventualmente firo, de cujas lá
grimas nascerá a esperança de um futuro melhor.

Ressalto, principalmente, a atuação de todos
os pedetistas, que independente da expressão de
voto de cada um, como eu, se empenharam para
que o próximo caminho seja menos doloroso, mais
justo e mais solidário, e estarei atento para que no
conjunto das votações isto se concretize.

Os avanços que houve como:
1) A não-cobrança da contribuição dos inativos;
2) A suspensão do recolhimento de contribui

ção quando completar 35 anos de contribuição, en
quanto aguarda atingir a idade mínima;

3) A paridade entre ativos e inativos, e
4) As regras de transição, decorrem desse em

penho.
Diante desses avanços, muitos Prefeitos e Ve

readores, principalmente do PDT, depois de ouvir li
deranças sociais, até padres e bispos - esses, muito
preocupados com as diferenças sociais, e que me
pediram que usasse toda sensibilidade de minha
consciência, depois de ouvir diversas facções so
ciais, rezei muito para o meu Santo para não me
acovardar e ter a coragem e a diplomacia, pelo res
peito, consideração e apreço de pedir esta permis
são.

Em todas as votações anteriores procedi con
forme minha consciência, coincidentemente, na
maioria delas, igual a orientação partidária. Sempre
fui compreendido nas controvérsias.

O tempo me julgará melhor, cabe a mim ex
pressar o meu sentimento resultante de muitas for
ças e fatores adquiridos e elaborados pela minha
verdadeira Mãe, que me fez assim - A sociedade
que represento.

Muito obrigado.
Serafim Venzon, Deputado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa

se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Marcelo Barbieri.
O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
a esta tribuna, no dia de hoje, tratar de um assunto
que não deveria ser objeto de debate aberto aqui, no
Plenário da Casa. Mas me vejo na obrigação de falar
sobre essa questão, visto que, na última segunda
feira, um companheiro de expressão do nosso parti
do, o Senador José Fogaça, foi à tribuna do Senado
e fez um longo discurso sobre a decisão do PMDB

de lançar ou não candidatura própria a ser tomada
na próxima convenção, de8 de ~arço. Quero res
ponder às considerações feitas pelo nosso compa
nheiro do PMDB e ex-Presidente do partido.

No início do seu pronunciamento, S.Exa. alude
a uma figura histórica do romancista William Shakes
peare, Ricardo 11I, para comparar a ética deste com
a nossa ética, a ética daqueles que defendem candi
datura própria à Presidência da República. Essa de
cisão, que com certeza será tomada na nossa próxi
ma convenção, no dia 8 de março, nada tem a ver
com a ética de Ricardo 111. Melhor seria se S.Exa.
houvesse comparado a ética do atual ocupante do
Palácio da Alvorada com outra peça de William Sha
kespeare, liA tragédia do Rei Ricardo 11", na qual é
retratada a ação de se substituir o governante inepto
por um mais apto, capaz de assegurar o bem co
mum.

No caso de Ricardo 11, sua insensatez deixou
os -parasitas sugarem o Erário, sem que os enfren
tasse - situação exatamente igual à que ocorre hoje
no Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso, ao
submeter-se ao capital especulativo, que suga as
energias nacionais.

No caso de Ricardo 11, Sr. Presidente, o desfe
cho é a crise de ilegitimidade, com a tragédia do
destronamento do rei. Ao mesmo tempo arrogante e
humilhado, Ricardo 11 alterna a prepotência com a
submissão e passa da confiança cega ao desalento,
a ponto de abdicar antes que a abdicação lhe fosse
imposta.

Ao vir a esta tribuna contraditar o pronuncia
mento do Senador José Fogaça refleti: não é ele o
poeta das músicas da minha juventude cantadas
pela dupla do Rio Grande do Sul Kleiton e Kledir,
pois aquele poeta cantava a emoção, e este Sena
dor prega a bajulação.

A mente horrenda à qual se refere o Senador
só pode ser a daqueles que desrespeitam a ética
partidária que se manifestou nas três últimas con
venções nacionais do nosso partido, o PMDB. Assim
tem sido: na convenção de 1º de outubro de 1995,
quando o candidato apoiado pelo Senador José Fo
gaça foi derrotado pelo atual Presidente do partido,
Deputado Paes de Andrade, que conduz com firme
za e dignidade a Presidência Nacional do PMDB; a
segunda vez, em 24 de outubro de 1996, quando
por unanimidade do convencionais peemedebistas
presentes, apoiamos a defesa da então maior em
presa de mineração do mundo, a Companhia Vale
do Rio Doce, bem como a manutenção dos direitos
adquiridos na Constituição de 1988, entre os quais



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04027

os direitos previdenciários, que se tenta hoje excluir; construção da nacionalidade. Dos intelectuais honra-
e a terceira vez, no dia 12 de janeiro de 1997, quan- dos, que desprezam as pobres glórias acadêmicas e
do por votação secreta e soberana a maioria - exa- colocam a sua inteligência a serviço do povo.
tamente 343 votos a 229 votos -, na Convenção Na- Os outros são os outros. São os que preferem
cional do PMDB, votou contra a reeleição do atual hoje o Partido de Silvério dos Reis, de Bentes Pam-
Presidente da República, Sr. Fernando Henrique plona, de Calabar.
Cardoso. O Senador Fogaça, a nosso ver, não é mais do

O PMDB, Sr. Presidente, quer a Presidência da PMDB, embora usufrua do mandato que os eleitores
República pelo voto livre do povo brasileiro. O PMDB do partido lhe outorgaram. Como o Sr. Fernando
autêntico, e vale recuperar o objetivo honroso, não Henrique e os outros do mesmo grupo, Fogaça aju-
renuncia à luta pelo poder, porque não quer o poder dou na traição ao partido. Traiu-o ao desrespeitar as
para o despotismo, não o quer para entregar o patri- decisões das três últimas convenções partidárias.
mônio público ao estrangeiro, não o quer para sufo- Traiu-o ao concordar com a entrega da Vale do Rio
car o povo brasileiro na miséria e, em nome do neoli- Doce a um grupo de picaretas, quando uma conven-
beralismo, impedir o desenvolvimento econômico do ção se pronunciou, por unanimidade, contra a priva-
País. tização da empresa. Traiu-o quando votou pela ree-

O PMDB é um partido de brasileiros e de pa- leição de Fernando Henrique Cardoso, contrariando
triotas. O mais respeitado de todos os membros do a convenção nacional que, por dois terços dos votos,
nosso partido, Barbosa Lima Sobrinho, resume a recomendou aos Parlamentares que se opusessem
história política do Brasil, com seus mais de cem a isso. E o traiu quando não aceitou a eleição de um
anos de vida, dizendo que desde 1789 temos ape- homem íntegro como Paes de Andrade à Presidên-
nas dois partidos no Brasil: o Partido de Tiradentes e cia Nacional do PMDB.
o Partido de Joaquim Silvério dos Reis. É próprio dos áulicos e cortesãos do sistema

Não pertencem ao Partido de Tiradentes os republicano ter a nostalgia dos regimes monárqui-
que querem privatizar a PETROBRÁS e dizem aos cos, nos quais, em lugar dos partidos, atuam os gru-
estrangeiros: "O petróleo é vosso". Não pertencem pos de bajuladores, funciona a traição reles, as intri-
ao Partido de Tiradentes os que desejam matar os gas de alcovas e corredores, os assassinatos por
velhos de fome, com a reforma da Previdência. Não empreitada.
pertencem ao Partido de Tiradentes os que abrem Mas se o Senador Fogaça vai ao Duque de
as florestas amazônicas aos predadores da Malásia. Gloucester, que, diga-se de passagem, morreu com
Não pertencem ao Partido de Tiradentes os que pro- honra no campo de batalha, ao ser vencido pelo Du-
movem a recessão e o desemprego. que de York, nós preferimos buscar, na verdade his-

Tiradentes opunha-se a que pagássemos, com tórica, reconstruída em outra grande obra de Sha-
ouro, a vassalagem a Portugal. O Governo de Fer- kespeare, as lições para a crise política brasileira.
nando Henrique aceita que paguemos com sangue, O Presidente Fernando Henrique foi compara-
levando-nos a uma aventura bélica que todos sabem do a César, na Inglaterra, e há para isso algumas ra-
como começa, mas ninguém sabe como acaba, zões. César abandonou as idéias do Partido Popu-
como preito da submissão aos Estados Unidos, ao lar, criado por Caio Mário, a quem tinha como pai e
pretender atingir e atacar o lraque. . quem o protegeu, iniciando-o na política. Fernando

Este Governo do PSDB, do PFL e dos dissi- Henrique teve sua legenda de Senador, em 1978,
dentes do PMDB, eles sim, não fazem hoje parte do apoiado pelo ex-Governador Orestes Quércia, que
nosso partido. Ao querer a reeleição de Fernando brigou muito para garantir a legenda a Senador em
Henrique Cardoso, querem com isso apenas termi- 1978. Fernando Henrique abandonou o PMDB.
nar a obra de demolição da nacionalidade brasileira. Como se recorda, ele e os que o acompanharam na

Não é preciso saber quem são os militantes do cisão acusavam o partido de estar à direita e, por
Partido de Tiradentes. São os que lutaram pela Iiber- isso, em nome da pureza ideológica, fundaram seu
·dade e, nessa luta, foram torturados e mortos. São partido social-democrata, o PSDB. Mas em que se
os que não se ajoelharam e não se ajoelham diante transformou o PSDB, senão na acanhada sublegen-
do poder econômico. da do PFL? A prática mostra que Fernando Henrique

O Partido de Tiradentes é constituído dos au- traiu as idéias de esquerda que herdou de seu pró-
tênticos militantes do PMDB. Dos homens e mulhe- prio pai, pelas quais se elegeu Senador na primeira
res que trabalham, lutam e, tantas vezes, morrem na vez, em nome das quais se propôs candidato à Pre-
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sidência da República. Podemos concluir que Fer- Diz Brutus, no grande discurso político, recons-
nando Henrique construiu sua biografia de intelec- truído por Shakespeare, que não traíra César, por-
tual de esquerda, teórico de esquerda movido ape- que, enquanto César fora valoroso, ele, Brutus, o
nas pela ambição do poder, a fim de chegar à Presi- amara e o honrara. "Aqui estão as lágrimas por seu
dência da República. amor; alegria por seu va:or; e morte por sua ambi-

César aliou-se aos empreiteiros e banqueiros ção."
para a conquista do poder e a permanência nele. Longe estamos, Sras. e Srs. Deputados, da-
Sua aliança com Crasso foi o princípio do fim da queles tempos em que a política se fazia com pu-
grande república romana. Femando Henrique aliou- nhais afiados. Felizmente, para todos nós, a sorte de
se aos banqueiros intemacionais, muitos dos quais Fernando Henrique Cardoso vai ser decidida nas ur-
financiaram sua campanha. E, desse conluio, inicia- nas de outubro e na Convenção Nacional do PMDB,
se, se não lhe dermos um "chega-pra-Iá", a dia 8 de março.

destruição do Estado brasileiro. Felizmente, o Presidente Fernando Henrique
César comprou os Senadores, a fim de que a Cardoso viverá muitos e muitos anos, depois de

velha Constituição republicana fosse conspurcada morta, pela decisão do povo brasileiro, a ambição
com a sua eleição como ditador vitalício. Fernando que o perturba: sua própria reeleição.
Henrique Cardoso, conforme amplamente denuncia- Quanto ao PMDB, Srs. Parlamentares, irá se
do pela imprensa e neste plenário, comprou votos apresentar com sua cara nas umas com seu candi-
dos Parlamentares a fim de obter a reforma constitu- dato próprio, visto ter sido essa a vontade soberana
cional permitindo-lhe a reeleição. das nossas bases políticas nas últimas três conven-

E, se o Senador Fogaça prefere os textos Iite- ções nacionais do partido. Há pouco, no último do-
rários, convém lembrar o que ocorreu a César, de mingo, 8 de fevereiro, tivemos uma pequena de-
acordo com o maior dramaturgo do mundo. monstração da vontade da base partidária, quando

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João compareceram à Assembléia Legislativa de São
Thomé Mestrinho. Paulo mais de 6 mil militantes de todos os quadran-

O Sr. João Thomé Mestrinho - Nobre Depu- tes daquele Estado. Manifestaram-se de maneira
tado Marcelo Barbieri, ao responder ao discurso do unida e unitária em tomo da liderança de Orestes
nobre Senador José Fogaça, que se pronunciou no Quércia, em defesa da candidatura própria à Presi-
Senado a respeito da candidatura própria do PMDB dência da República.
e citou Shakespeare, falando em Ricardo 111, V.Exa. Lamento que o Senador Fogaça tenha dito no
contra-argumenta citando Ricardo 11. Gostaria de ci- Plenário do Senado da República ser a vontade de
tar Eurípedes: o rei oferece sua própria filha, Ifigênia, sobrevivência da base do PMDB esquizofrênica.
em sacrifício, para atender a seus exércitos, que Será esquizofrênica a vontade de ter outro programa
queriam a guerra. Parece que este rei continua vivo, político para este País? Será esquizofrênico querer o
querendo oferecer em sacrifício o povo brasileiro. desenvolvimento da Nação? Será esquizofrênico

O SR. MARCELO BARBIERI - Agradeço ao querer combater o desemprego, desenvolver a em-
nobre Deputado João Thomé Mestrinho o aparte, presa nacional e a agricultura e defender os direitos
que vem enriquecer meu pronunciamento. adquiridos dos aposentados e trabalhadores em ge-

Como dizia, se o Senador José Fogaça prefere ral? Creio que o Senador Fogaça, ao se pronunciar
os textos literários - Shakespeare -, vamos recupe- da tribuna do Senado, no fundo imaginava estar no
rar a realidade histórica na reconstrução de Shakes- divã do seu psicanalista. A ele é que o Senador de-
peare. César morreu pelas mãos de seus próprios veria ter remetido suas palavras e sua observação
companheiros. Quem o golpeou primeiro, naquele de esquizofrenia ao querer contraditar um sentimen-
dia de março, no Senado romano, senão o mais pre- to amplo e historicamente majoritário de o PMDB
ferido de seus correligionários? E por que o matou? querer se afirmar como alternativa política para este

Brutus dá suas razões ao responder ao elogio País.
fúnebre do ditador que fazia Marco Antonio. Depois Disse o Senador José Fogaça que não há mais
de pedir que o ouçam, diz o homem público romano: tempo para essa decisão do nosso partido. Ledo en-
·Se, então, esses amigos perguntam por que Brutus gano. Nosso partido tem muito tempo pela frente,
se levantou contra César, esta é a minha resposta: não só porque teremos a convenção do dia 8 de
não porque eu amasse menos César, mas porque março - muito antes da convenção de junho -, como
eu amo mais a Roma'" porque temos uma visão muito ampla de futuro e de
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desenvolvimento. Nosso partido tem um programa,
tem uma raiz, tem uma história, e é tempo, sim, Se
nador José Fogaça de o nosso partido se pronun
ciar, de dizer que quer sua candidatura própria. É
tempo, sim, de avaliarmos nomes e companheiros
nossos, não apenas os três que já postularam e pos
tulam a candidatura presidencial: o ex-Presidente
José Sarney, o ex-Presidente Itamar Franco, o Se
nador Roberto Requião, o Líder Jader Barbalho, o
Ministro Iris Rezende e outros que poderiam ser lem
brados, como o ex-Governador Orestes Quércia. É
tempo, sim, de avaliarmos essa questão.

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, lamento
as palavras proferidas pelo Senador José Fogaça,
que trouxe à baila do Congresso Nacional um deba
te interno do PMDB. E é por essa razão que venho a
esta tribuna, na tarde de hoje, no Grande Expedien
te, manifestar-me dessa maneira, expondo uma
questão interna do nosso partido ao Congresso Na
cional. Não poderíamos..ficar calados diante do pro
nunciamento de um companheiro que foi Presidente
Nacional do PMDB, de um companheiro que tem
responsabilidade partidária de vinte anos de militân
cia no PMDB. Companheiro que vem ao Congresso
Nacional para, da tribuna do Senado Federal, acusar
de traidores companheiros que defendem a sobera
nia do partido, tachá-los de esquizofrênicos e refutar
a possibilidade real e concreta de o PMDB se apre
sentar com cara própria nas eleições para Presiden
te da República, em 4 de outubro.

O Sr. Antônio Brasil- Deputado Marcelo Bar
bieri, V.Exa. me concede um aparte?

O SR. MARCELO BARBIERI - Interrompo o
meu pronunciamento para ouvir o nobre Deputado
Antônio Brasil, do PMDB do Pará.

O Sr. Antônio Brasil - Meu caro Vice-Presi
dente do PMDB, parabenizo V.Exa. pela defesa do
nosso partido. E que sejam chamados de esquizo
frênicos todos aqueles que defendem seu partido.
Se é crime defendermos nosso partido e termos con
vicção dos erros deste Governo que aí se encontra,
eu sou um criminoso, eu defendo o PMDB. E, vol
tando à história de César e Brutus, eu acho que a
frase mais correta, na despedida de um nosso pré
candidato a Presidente da República, o ex-Presiden
te Itamar Franco, seria dizer àqueles que não que
rem sua candidatura: "Até tu, Brutus?M Essa seria a
posição correta do ex-Presidente Itamar Franco. En
tão, Sr. Deputado, parabenizo V.Exa. pela sua cora
gem e pela sua posição firme em defesa do nosso
partido. Nem que fiquemos sós, uns simples esqui
zofrênicos, vamos continuar defendendo o PMDB

porque, assim fazendo, temos certeza de que esta
mos defendendo o Brasil, para tentar, realmente, fa
zer desde País uma democracia, um Estado de Di
reito, e não uma ditadura do Júlio César que aí se
encontra. Muito obrigado.

O SR. MARCELO BARBIERI - Muito obriga
do, nobre Deputado Antônio Brasil. Incorporo o apar
te de V.Exa. ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João
Thomé Mestrinho.

O Sr. João Thomé Mestrinho - Citei Eurípe
des porque há um fenômeno parecido, em que ele é
obrigado a sacrificar sua filha para que o seu exérci
to possa continuar combatendo, porque ele estava
cedendo em guerra de morte. Citei o exemplo da fi
lha representando o povo brasileiro, e alguns reis
querendo sacrificar o povo para continuar a guerra
econômica. Mas gostaria de lembrar que muito me
estranhou o pronunciamento do Senador, pela sua
origem democrática, de lutas democráticas, do anti
go Partidão, ao qual pertenci. Lutou pela redemocra
tização deste País, e, de repente, o poder começa a
seduzir e mudar os conceitos, principalmente em re
lação aos princípios democráticos. São estranhas
essas posturas. Como o tempo consegue mudar
princípios. Isso é triste, porque nossa postura reflete
na sociedade, e quando as pessoas que nos acom
panham vêem essas mudanças radicais sem enten
der o porquê, a coisa fica confusa para o povo brasi
leiro. Acho que a questão não é de esquizofrenia,
mas de uma relação sadomasoquista, e o divã está
se fazendo necessário.

O SR. MARCELO BARBIERI - Vejo aqui o no
bre Líder JoséAníbal e aproveito para incluir no meu
pronunciamento uma frase de S.Exa. que li recente
mente nos jornais. Dizia o nobre ex-militante do
PMDB que o PMDB vive do passado. Acho que o
pronunciamento de S.Exa. - e aproveito sua presen
ça aqui - foi no mínimo lamentável, porque o que
S.Exa. falou a respeito do PMDB, partido ao qual
pertenceu, para nossa honra, é uma tentativa de di
minuir o partido. Mas o PMDB, nobre Deputado José
Aníbal, não vai diminuir com frases como essa. Ele
tem a sua conduta, a sua marcha. Muitos saíram do
partido, muitos que inclusive disputaram a presidên
cia nacional do partido já não se encontram entre
nós, tão grande era o seu apego pelo partido. Por
isso, não foram eleitos.

No dia 8 de março, neste plenário, vamos ter o
embate entre o futuro e o passado, entre aqueles
que querem um PMDB para o futuro, para a eleição
de 4 de outubro, para o desenvolvimento, para o



Na discussão dessas questões emergem ou
tros assuntos correlatos. A modernização das ativi
dades produtivas requer a implantação de uma lo
gística abrangente, com a introdução de tecnologia
avançada, envolvendo a racionalização dos proces
sos produtivos e dos meios de transportes.

Montada sob a égide da eficácia, a logística
empresarial modema utiliza tecnologia avançada no
gerenciamento das atividades, no processo produti
vo, na comunicação e no controle da distribuição e
do transporte, entre outros empregos.

A globalização mudou os paradigmas introduzi
dos pela revolução industrial do século passado. No
processo produtivo, o modelo ·fordiano· da divisão
do trabalho e produção em série tomou-se obsoleto
e as limitações geográficas foram superadas pela ra
pidez dos sistemas de comunicação.

Desse modo, pode-se montar um bem numa
determinada fábrica, produzido por partes em dife
rentes lugares do mundo, de acordo com a conve
niência operacional da empresa e a um custo com
patível, dada a agilidade dos meios de comunicação
e de transporte.
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crescimento e aqueles que querem acabar com o ria que consta do Estatuto do Partido. A essência
PMDB, como se quis no passado, como a ditadura, máxima do PMDB é a Convenção Nacional.
que tentou acabar com o MDB naquela histórica pro- Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa. as
posta constitucional que obrigou a colocar um P na três atas assim como a resposta que dou hoje ao
frente, formando o PMDB. Senador José Fogaça, que desafiou, atacou, atingiu

Já se tentou acabar com o PMDB, no passado. a história e a tradição do nosso partido e li si próprio,
Este passado morreu. Nós o derrotamos e vamos ~Ie que foi Presidente Nacional do PMDB.
derrotá-lo de novo no dia 8 de março. Sr. Presidente, agradeço a condescendência e

Por isso, Sr. Presidente, desafio o Senador tolerância de V.Exa., aproveitando para convidar os
José Fogaça a defender o seu ponto de vista não no Parlamentares de todos os partidos a comparecerem
Senado da República, mas no plenário da conven- à convenção nacional do nosso partido, no próximo
ção nacional. Lá teremos um encontro, será o local dia 8 de março, para assistirem a uma aula de de-
apropriado para a decisão democrática da base par- mocracia neste País.
tidária. Desafio o Senador José Fogaça a fazer seu Era o que tinha a dizer.
pronunciamento na convenção nacional, a levar sua O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
proposta. Que defenda a candidatura própria na con- do a palavra ao eminente Deputado Luiz Durão, do
venção nacional, que a coloque perante os militan- PFL do Espírito Santo.
tes, porque será democraticamente garantido a ele o O SR. LUIZ DURÃO (PFL-ES. Pronuncia o se-
direito de manifestação no PMDB. Apesar de macu-
larem a história do partido, em alguns momentos la- guinte discurso.) -Sr. Presidente, qras. e Srs. Depu-
mentáveis, não está na história, nem na tradição do tados, o processo de globalização em curso no mun-
PMDB negar o direito da livre manifestação demo- do impõe modificações e ajustes para os que dele
crática a seus militantes. desejam ou precisam participar.

Por isso, conclamo o Senador José Fogaça a No início da década de 90, as idéias inerentes
comparecer no plenário da convenção nacional e ex- à globalização começaram a ser veiculadas no Bra-
por o posicionamento que defendeu aqui numa se- sil, tendo como premissa a modernização das ativi-
gunda-feira, sem apartes, quando não havia nin- dades produtivas do País, para garantir a competi-
guém no plenário do Senado. S.Exa. pensou que ção no mercado mundial e, portanto, a sobrevivên-
ninguém ia tomar conhecimento, mas estou aqui res- cia.
pondendo a ele, nesta quarta-feira, e o chamando
para o debate na convenção. Vamos debater na
convenção. Vamos debater o futuro do PMDB na
convenção do dia 8 de março. Vamos nos confrontar
no dia 8 de março. Vamos ouvir a base do nosso
partido no dia 8 de março, Senador José Fogaça. E
vamos ver quem é esquizofrênico: se é a nossa
base, se é o nosso partido, se é o sentimento patrió
tico nacional que nos guia ou se é o sentimento da
queles que acham que o PMDB sempre esteve com
o atual Presidente da República, coisa que não
aconteceu nas três convenções citadas.

Sr. Presidente, deixo para que sejam publica
das nos Anais da Casa as atas das três últimas con
venções nacionais do PMDB: aquela em que elege
mos Paes de Andrade, derrotando um hoje militante
do PSDB; -aquela em que aprovamos a luta contra a
privatização da Vale do Rio Doce e contra a reforma
da Previdência que será votada nesta Casa, e a últi
ma convenção, em que derrotamos a tese da reelei
ção, com o voto da maioria dos convencionais.

Veremos quem é esquizofrênico, quem segue
a orientação partidária, quem segue a ética partidá-
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Num cenário como o que acabamos de descre
ver, poder competir é colocar o produto no mercado
internacional com preço viável, o que implica custos
operacionais, fiscais e de transporte compatíveis,
num quadro que não comporta desperdícios.

Assim, os países em desenvolvimento situam
se, no momento atual da globalização, em desvanta
gem em relação aos desenvolvidos. Prova disso são
os dados que revelam o predomínio das relações co
merciais entre as nações aquinhoadas.

Sabemos que o Brasil precisa vencer inúmeras
barreiras para ombrear os países avançados na
competição do mercado internacional.

Hoje, nossos produtos apresentam preços fi
nais não competitivos devido a um chamado Custo
Brasil. Infelizmente, os produtos nacionais têm cus
tos altos de fabricação, além de sofrerem taxações
elevadas e serem transportados com tarifas insus
tentáveis.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
transporte de carga brasileiro encontra-se entre os
mais caros do mundo por fundamentar-se na modali
dade rodoviária, responsável pelo transporte de 60%
do total das cargas. Cabem ao transporte ferroviário
21%, enquanto o transporte hidroviário absorve ape
nas 17% das cargas.

Razões históricas justificam a prioridade desta
modalidade na matriz de transporte nacional.

Com o aporte de recursos significativos, o sub
sistema rodoviário foi montado nos anos 60 e 70,
quando grandes e importantes artérias foram aber
tas, interligando as Capitais e regiões, promovendo
a ocupação e o desenvolvimento de áreas pouco ha
bitadas.

Custos acessíveis e prazos compatíveis para a
abertura de estradas alinhavam-se com a necessida
de de ocupação do território, correspondendo aos in
teresses do empresariado da indústria de veículos
automotores.

A implantação do subsistema ferroviário, de
custo mais elevado, remonta ao final do século pas
sado, sob a influência da revolução industrial. Incen
tivada até os anos 30 deste século, gradativamente
foi perdendo investimentos, deixando de se expan
dir, até chegar ao sucateamento por falta de recur
sos para manutenção.

Por sua vez, a modalidade hidroviária não foi
alvo de interesse na concepção da matriz de trans
porte no Brasil, até a presente década, quando pas
sou a receber estímulos.

Sr.. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
fazer frente à globalização, numa situação de insufi-

ciência de recursos, o Governo criou o Programa
Brasileiro de Privatização, visando à diminuição da
máquina estatal, redução do déficit público, forma
ção de caixa e aplicação das somas obtidas com a
venda de empresas estatais em serviços públicos
essenciais, para melhorar o padrão de educação,
saúde e segurança da população.

No setor de transportes o Programa pretende
repassar à iniciativa privada trechos viários e a admi
nistração de terminais atraentes à exploração econô
mica, com a finalidade de garantir investimentos no
setor, melhorar a qualidade do serviço e diminuir os
custos de fretes, contribuindo para reduzir os des
perdícios.

Os procedimentos de desestatização avançam
no setor rodoviário, onde se quer colocar 10% a 15%
do total da malha federal pavimentada de 51.369
quilômetros sob os cuidados da iniciativa privada.
Em relação ao segmento ferroviário brasileiro, a pri
vatização dos serviços da RFFSA foi um êxito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conce
bidos pela Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes (GEIPOT), os corredores de transportes
fundamentam-se na integração das diversas modali
dades de transportes existentes, tendo em vista a
melhoria da movimentação de granéis agrícolas e de
seus derivados.

No corredor de transporte a ferrovia e a hidro
via são vias troncais, por oferecerem custos mais
baratos de frete para as mercadorias chegarem aos
terminais de embarque, portos, enquanto as rodo
vias são vias alimentadoras.

Trata-se de concepção antenada aos preceitos
da globalização, portanto, atual e de largo horizonte.

Porém, é um modelo radicalmente oposto ao
que utilizamos agora no País, baseado no segmento
rodoviário. Ideal, louvável, mas ainda de alcance lon
gínquo dentro da nossa realidade.

Afinal, não se vislumbram, de pronto ou a mé
dio prazo, possibilidades de mudanças na situação
corrente de predomínio do transporte rodoviário, de
vido à demanda de somas consideráveis para rever
ter a situação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quanto
à quilometragem e à oferta de trajetos, o segmento
rodoviário é e continuará sendo, por muito tempo, o
mais importante no conjunto de modos de transpor
tes nacionais.

Realidade irrefutável, não obstante onerosa,
impele a busca de saídas para diminuir os desperdí
cios e atender às novas demandas estabelecidas na
dinâmica da economia.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1971, o Governo do Estado do Espírito Santo insti
tuiu o Fundo de Desenvolvimento das Atividades
Portuárias - o FUNDAP, que promove incentivos fi
nanceiros sobre o ICMS gerado pelas importações,
tendo como benefício a restituição, na forma de fi
nanciamento subsidiado, de 66,6% do imposto reco
lhido, que pode ser ressarcido em 25 anos, sem cor
reção, com juros de apenas 1% ao ano.

Na esteira do FUNDAP foram criadas três esta
ções aduaneiras - EADI, Coimex, Silotec e Terca-,
situadas em Cariacica, na área urbana da grande Vi
tória, para favorecer a nacionalização dos produtos
importados, que deixam o Estado capixaba devida
mente legalizados.

Assim, o Porto de Vitória passou a receber vo
lume expressivo de importações, colocando o Esta
do do Espírito Santo em terceiro lugar no Brasil na
quantidade de bens importados, dentre os quais se
destacam os veículos automotores de passeio, que
se destinam aos mercados do Nordeste, de Minas
Gerais, do Rio de Janeiro e de toda a Região Sul do
País.

O escoamento das mercadorias para as Regiõ
es Sudeste e Sul é feito, de modo predominante,
pela BR-101, devido à intertigação desta rodovia
com o Porto de Vitória. A BR-101 constitui-se, por
tanto, na via de integração preferencial do Corredor
Centro-Leste, com as Regiões Sudeste e Sul do
Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1991, com o advento do Mercado Comum do Sul 
MERCOSUL - e o conseqüente incremento das re
lações comerciais entre os países-membros, Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai, a BR-101 destacou
se como trajeto preferido entre o Brasil e aquelas na
ções, passando a ser chamada também de Rodovia
do Mercosul.

Considerando, então, o aumento do número de
viagens, a quantidade de veículos de carga em cir
culação, o volume de mercadorias transportadas, a
segurança no trânsito e a eficiência do transporte, a
via passou a demandar duplicação, no que será
atendida, dentro do Programa Brasil em Ação, com o
aporte de 1,4 bilhão de dólares. A duplicação previs
ta no programa abrange a rodovia no trecho entre os
Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

Referido trecho compõe, também, o programa
de privatização do Govemo Federal, intenção mate
rializada no seminário realizado pelo Governo brasi
leiro em Londres no dia 28 de janeiro de 1998, quan
do foram apresentados os projetos do Programa de

Privatização dos Transportes no Brasil, entre os
quais o da BR-1 01, a ser duplicada.

A Rodovia do Mercosul, como é denominado
aquele trecho, não incorporou o percurso da BR-101
que passa pelo Estado do Espírito Santo. Na contra
mão do planejamento, não houve o reconhecimento
da condição atual, de inter-relação comercial entre o
Estado, a partir da Capital, Vitória, e as Regiões Su
deste e Sul.

O grande afluxo de mercadorias importadas
nos portos do Estado, devido ao sucesso do FUN
DAP, redefiniu a situação de transporte no Espírito
Santo, pelo aumento considerável da demanda de
utilização da BR-101 no sentido sul.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Roberto Valadão.

O Sr. Roberto Valadão - Estou ouvindo aten
tamente o seu eficiente discurso, Deputado Luiz Du
rão, e, como também sou do Espírito Santo, vejo
que este irá repercutir imediatamente na consciência
nacional. O nosso Estado depende realmente des
sas providências que V.Exa. preconiza. É preciso
que façamos um apelo veemente - como o que o
nobre Deputado faz ao Exmo. Sr. Presidente da Re
pública e aos seus Ministros - no sentido de realizar
as obras programadas para a BR-101 e para outras
estradas federais do Espírito Santo. É indispensável
ainda realizar as obras no setor ferroviário necessá
rias ao desenvolvimento do Estado. O Espírito Santo
é um pequenino Estado, com menos de 3 milhões
de habitantes, mas sua situação geográfica é privile
giadíssima. Possui o melhor complexo portuário da
América Latina, com ligações para todo o Sudeste e,
conseqüentemente, para todo o País. É um dos
grandes produtores de café nacionais, ostentando o
primeiro lugar em sucessivas safras. Possui um sub
solo riquíssimo. Cachoeiro de Itapemirim, meu Muni
cípio, é o maior extrator de mármore e granito do
País, é responsável por mais de 80% das exportaçõ
es e por mais de SOOIo da capacidade de serragem
destes produtos. Creio que, por todos esses motivos,
nosso Estado tem uma importância muito grande para
a economia nacional. É preciso, então, que o Governo
Federal dê maior atenção ao setor de transportes em
nosso Estado. Por isso, parabenizo V.Exa. pelo discur
so, que deve repercutir na consciência nacional e, con
seqüentemente, na do Governo.

O SR. LUIZ DURÃO - Deputado Roberto Vala
dão, agradeço a V.Exa. o aparte, que vem enrique
cer meu pronunciamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1997, chegou aos portos públicos capixabas 1,6 mi-
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Ihão de toneladas de mercadorias importadas, das Na esteira dessa decisão propagam-se outras
quais 90% destinaram-se ao mercado do sul do conseqüências desfavoráveis à economia do Esta-
País. No total importado aferido incluem-se 221.311 do, a exemplo dos prejuízos aos empreendimentos
automóveis, desembarcados e devidamente nacio- em operação no mercado de armazenagem e distri-
nalizados nas estações aduaneiras, dos quais apro- buição, inibição a investimentos futuros em novas in-
ximadamente 90% seguiram em caminhões pela tervenções no ramo e dúvidas sobre decisões de
BR-101 para o Rio de Janeiro e São Paulo. Com os continuar importando pelos portos capixabas.
dados revelados pelas três estações aduaneiras, Decisão inaceitável do Governo Federal a não
evidencia-se, portanto, a movimentação de veículos inclusão do percurso capixaba na duplicação da BR-
pela BR-101. 101, contra a qual nos posicionamos veementemen-

Escoando 99% de suas cargas - veículos e te, baseados nos fatos expostos, e sobre a qual con-
carga geral - por rodovia, a COIMEX apresenta mé- tamos com o apoio e a solidariedade não apenas da
dia mensal de 6 mil veículos transportados em qua- bancada de Deputados Federais capixabas, mas de
se novecentos cegonheiros que se destinam ao Rio todos os colegas Parlamentares comprometidos com
de Janeiro e a São Paulo pela BR-1 01. Na carga ge- a verdade, a eqüidade e o progresso de todas as re-
ral registram-se quinze caminhões-baú carregados giões e unidades da Federação, no sentido de modi-
ao dia ou 350 veículos/mês. ficá-Ia.

Da EADI, pertencente ao Grupo TERCA, saem Pleito justo o da ampliação da duplicação da
por mês 18 mil automóveis importados, dos quais rodovia BR-1 01, pela dimensão e veracidade dos
60% seguem para o Rio de Janeiro e São Paulo em dados que o justificam, visto que inquestionáveis. A
1.080 caminhões cegonheiros pela BR-101. Contam- duplicação da BR-101 significa a inserção do Estado
se, ainda, duzentos caminhões carregados com car- num corredor internacional de cargas, a via de maior
ga geral. movimentação de negócios do País, garantia de

Por sua vez, no último trimestre de 1997, a SI- crescimento para o Espírito Santo, almejado por to-
LOTEC despachou 10 mil veículos, dos quais cerca dos os capixabas.
de mil foram para o Rio de Janeiro e São Paulo. No Era o que tinha a dizer.
cômputo geral, entre veículos e carga geral, 80% Durante o discurso do Sr. Luiz Durão,
das cargas da empresa vão para o Rio e São Paulo. o Sr. José Maurício 19 Suplente de Secretá-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com- rio, deixa a cadeira da presidência, que é
prova-se, assim, o elevado fluxo de veículos de car- ocupada pela Sr.!J Sinara Ellery, § 29 do art.
ga pela BR-101, saindo do Estado do Espírito Santo 18 do Regimento Interno.
em direção ao sul do País, demonstrando a vocação O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr.a Presidente,
do Estado e sua necessidade de integrar-se à Rodo- peço a palavra pela ordem.
via do Mercosul, pela qual se vislumbram desloca- A SR.' PRESIDENTE (Sinara Ellery) - Tem V.
mentos intensos, que revelam o grande volume de EX.a a palavra.
negócios e de interesses consagrados na inter-rela- O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.
ção de comércio preferencial entre os países-mem- Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.!!
bros. Presidente, Sr.as. e Srs. Deputados, o real está nau-

Na atual circunstância, ficar alijado desse con- fragando por seus próprios pecados originais. Nunca
texto significa retrocesso, limitação, barreira à ex- é demais relembrar que desde julho de 1994 o meu
pansão dos interesses inerentes ao processo natural partido, o PDT, alertou para o desastre que seria
de crescimento do Espírito Santo. manter a moeda sobrevalorizada com o único objeti-

A não-duplicação da BR-101 no trecho corres- vo de atrair especuladores com juros estratosféricos,
pondente ao Estado capixaba cria um gargalo para o os mais altos do mundo.
escoamento de mercadorias, que eleva os custos de Infelizmente nosso alerta tornou-se realidade.
transporte, comprometendo a competitividade e, por Em julho de 1994, nós, do PDT, apresentamos
conseguinte, o desenvolvimento econômico do Estado. duas emendas à medida provisória do Real: uma

Como, então, vender a idéia de privatização do exigindo respeito aos juros constitucionais de 12%; a
Porto de Vitória, sob a especulação de redução do outra tomando flexível a política cambial, de forma a
potencial de negócios, um dos inúmeros e possíveis proteger o poder de competitividade industrial no
desdobramentos do projeto de duplicação da BR- mercado externo. Naquele momento de euforia in-
101, excluindo o Espírito Santo? condicional, em que a mídia fazia acreditar, uma vez



As medidas que o Brasil tem tomado
para salvar sua moeda estão ferindo os po
bres e as classes médias baixas. A crise
asiática tem significado altas taxas de juros
e empregos perdidos. Brasileiros que esta
vam comprando carros ou fogões com cartõ
es de crédito não podem mais fazê-lo por
que os esforços para atrair capital estrangei
ro empurraram as taxas de juros para perto
de 40 por cento ao ano.

É um velho truque jornalístico. O tom é de de
núncia, mas a justificativa mais forte abre o texto:
•As medidas que o Brasil tem tomado para salvar
sua moeda...•

Esse é um discurso clássico dos neoliberais de
ontem e de hoje: o sacrifício de todos, inclusive dos
mais pobres. Aos pobres, afinal, não deve pesar
muito o sacrifício, desde que possam viver no reino
da moeda estável.

É óbvio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que o repórter Roger Cohen revela ter bebido
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mais, que se inaugurava "a nova revolução econômi- deixe-o" do ditador Garrastazu Médici, hoje com
ca", era quase um crime colocar em dúvida a eficiên- mais seguidores no Planalto do que no tempo em
cia do modelo de paridade fixa dólar/real. que dava plantão lá, em nome da redentora.

Nobres colegas, incansável, o PDT continuou Giannetti, como tantos outros empresários,
apresentando suas emendas até o momento em que perdeu o entusiasmo com FHC, mas acredita no mi-
a medida provisória do real transformou-se em lei. lagre da ·moeda estável". Por isso mesmo vai conti-
Ninguém quis nos ouvir. Para o alto patronato, asso- nuar votando nele. Mesmo que o The New York Ti-
ciado ao capital estrangeiro, moeda sobrevalorizada mes diga que quem paga a mágica da estabilidade
é um convite à jogatina na ciranda financeira. Seus são os pobres, Giannetti continua acreditando que
investimentos em FHC começavam a obter os retor- pobre come mais iogurte e frango.
nos mais fantásticos da história: juros de 40%, 50% ·E preciso perder a ilusão de que a oligarquia
e até 60% ao ano, fixados pelo Banco Central para possa reformar a si mesma" sentencia o humorista
remunerar os títulos públicos, fizeram a dívida inter- Luiz Fernando Veríssimo, ao comentar hoje a candi-
na saltar de 62 bilhões para mais de 250 bilhões. datura presidencial de Ciro Gomes. Mas a sentença
Uma verdadeira festa. vale também para Giannetti, em quem cabe bem a

Os empresários produtivos que hoje lamentam coleira de colonizado. Quem mandou ser besta?
a quebradeira, a inadimplência, a recessão e o défi- Mais espertos do que ele foram os que investiram no
cit irreversível viam no Real t1ma panacéia para o exterior, no ano passado, 2 trilhões e 300 biliões de
nosso ingresso num mundo altamente industrializa- dólares, segundo o BNDES. Os espertalhões ape-
do. A balança de conta corrente nos era favorável nas seguiram o conselho do guru Gustavo Franco:
em mais de 7 bilhões de dólares. Aí foi caindo, cain- mude de país.
do, até fechar 1997 em 33 bilhões de dólares negati- O The New York Times, acostumado a só fa-
vos. lar do Brasil quando o assunto é altamente pitores

co, descobriu finalmente um filão que raia o grotesco
para manter a república tucana em evidência. Seu
correspondente no Brasil afinal descobriu o que o
PDT vem dizendo há mais de três anos: quando o
pobre entra na loja para comprar um liqüidificador
tem a renda confiscada em pelo menos 10% ao
mês. Relata o The New York Times em sua edição
de 5 de fevereiro deste ano:

Em relação aos juros a conta também ficou
mais alta. Ainda hoje, para descontar uma duplicata
de trinta dias paga em qualquer banco, a taxa é de
70% ao ano. Com um bom cadastro chega-se a to
mar dinheiro na banca por 115% ao ano. Como não
faz tráfico de armas nem de drogas, fica difícil ter re
torno para cobrir o financiamento.

O ex-Presidente da Associação Brasileira de
Empresas de Comércio Exterior, Roberto Giannetti
da Fonseca, conta ao jornalista Luís Nassif uma his
tória comovente. Entusiasmado eleitor de FHC, em
julho de 1994 Giannetti foi ao Ministro Ricupero,
aquele dos escrúpulos parabólicos, e tomou uma
bronca por levantar a questão do câmbio. Voltou em
novembro do mesmo ano ao Planalto e ouviu nova
mente alguns desaforos, desta vez de dois gênios.
Do agora presidenciável Ciro Gomes: "Vamos es
quecer o câmbio porque o Brasil precisa ter déficits
comerciais". Ciro, para quem não se lembra, foi
aquele Ministro que abriu as importações pelos cor
reios. Coisa realmente de gênio, como ele gosta de
posar.

De Gustavo Franco, outro gênio ainda com as
sento na Presidência do Banco Central, Giannetti to
mou uma espinafração para aprender que empresá
rio brasileiro que não compete com tailandês não
tem competência: ·Quem pensa viver só de exporta
ção que mude de ramo ou de país·. Coisa também
de gênio, só que um pouco mais no estilo ·ame-o ou
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água demais da fonte do Planalto. Ele quer insinuar O resto é propaganda para açucarar empresá-
que os pobres e as classes médias baixas estão rios e banqueiros estrangeiros e o bico de repórteres
sendo vítimas de um eventual ajuste em função da como esse do The New York Times.
crise asiática, quando os ainda chamados tigres Era o que tinha a dizer.
asiáticos eram apontados como modelo de desen- O SR. CHICO VIGILANTE - Sra. Presidente,
volvimento para o Brasil. peço a palavra pela ordem.

Besteira Pura. Não possa de outra jogada A SR•• PRESIDENTE (Simara Ellery) - Tem
grosseira da propaganda governamental querer V.Ex.!! a palavra.
transferir a crise brasileira para a Ásia. O SR. CHICO VIGILANTE (BlocoIPT-DF. Pela

Hoje, graças a uma mutação genética no gran- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.ª Presidente,
de cassino cibernético mundial, os ·ratos asiáticos" Sr.as e Srs. Deputados, tive o cuidado de acompa-
aparecem como vilões. Até pouco tempo o capeta nhar a sessão realizada na manhã de hoje, em que
se vestia de servidor público, depois passou a ser a se discutiu a reforma da Previdência. Pude ouvir os
Constituição, e assim construímos nosso País fan- pronunciamentos da maioria dos Deputados que de-
tasmagórico. fenderam desta tribuna o projeto apresentado pelo

Desta forma o Governo joga para baixo do ta- Governo Federal, que a ele interessa.
pete três anos de arrocho salarial, recessão e de- É bom que se diga - e tive o cuidado de verifi-
semprego. car a informação -, que a maioria absoluta dos De-

Também é bom relembrar que a recessão e o putados que defendem a reforma da Previdência é
desemprego começaram a se acentuar "ainda em de aposentados, e não estão abrindo mão daquilo
1994. Em julho de 1996 o DIEESE já registrava que dizem ser privilégios. E mais, quase todos têm
16,2% de desemprego na grande São Paulo. Na sa- certeza de que não serão reeleitos, em virtude da
fra agrícola 1995/96 foram reduzidos mais de 2 mi- votação desse projeto. Também não assumiram o
Ihões de hectares de plantio, o que significou mais compromisso de abrir mão da aposentadoria do IPC,
de 400 mil desempregados. que, como todos sabem, está prestes a ser Iiqüida-

Quanto aos juro~, eminentes colegas, o jorna- do, mas ainda garantirá as aposentadorias dos De-
lista americano também parece pouco informado ou putados desta legislatura que preenchem o requisito
já escolado na sofisticada máquina de propaganda da idade mínima. Portanto, todos os que subiram
do Planalto: dia 31 de outubro de 1997, o Banco àquela tribuna e falaram de privilégios vão atrás dos
Central aumentou as taxas de 20,2% para 43,7%. benefícios do IPC em 1999. Logo, não têm autorida-
Dois ou três dias depois o Presidente FHC, brincan- de para defender o referido projeto.
do com a desgraça nacional, preconizava: ·SÓ Deus Lerei, neste momento, carta enviada por um ci-
sabe quando os juros vão baixar..." dadão do Recife. Diz o seguinte:

Mas entre 1994 e 1996 esses juros chegaram Sr. Deputado Federal e, por extensão,
a ser praticados acima dos 50%, quando ganhamos seus eleitores e correligionários segurados
o título de campeões mundiais da usura. Estas são do INSS.
as taxas que remuneram os títulos públicos nas Se você já contribuiu com pelo menos
mãos de cinco ou seis bancos e que fizeram a dívida 20 anos de previdência não leia este artigo.
interna saltar para mais de 250 biliões de reais. Ele poderá fazer mal ao seu coração. Repi-

O Banco Central já admite que este ano vamos to, consulte um médico antes de continuar.
pagar 55 bilhões de reais só de juros da dívida inter- Aposentadoria não é, como dizem os políti-
na. Comparativamente, o gasto com toda a folha de cos, um benefício dado pelo Estado aos
pessoal será de menos de 44 bilhões de reais e todo seus trabalhadores. Uma conquista social.
o Orçamento do Ministério da Saúde não chega a 15 No fundo, o benefício da aposentadoria
bilhões de reais. nada mais é do que a devolução do dinheiro

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen- dos próprios trabalhadores contribuído ao
tares, detenho-me apenas numa frase do repórter do longo dos 35 anos necessários para se apo-
Times, que naturalmente não precisa de crediário sentar. Alguém que ganhe 3 salários míni-
para comprar fogão ou liqüidificador: os juros para o mos, ao longo de 35 anos, contribui com
cartão de crédito de 11% e 14% ao mês projetam US$ 8 mil ao longo dos anos, que somados
mais de 250% ao ano. Isso seria prosaico se não à contribuição das empresas e mais os juros
fosse trágico demais para o Brasil, Sr. Cohen. acumulados ao longo de 35 anos, chega a
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um valor mínimo US$ 30 mil, o suficiente
para retirar três salários mínimos por mais
30 anos.

Ao longo destes últimos 35 anos, so
mando as contribuições e os juros de boa
aplicação deste nosso dinheirinho, o Estado
brasileiro deveria ter entre US$ 140 bilhões
e US$ 200 bilhões a nosso dispor. A soma
dos US$ 30 mil vezes o número de trabalha
dores, uns mais, outros menos, dependendo
do tempo de contribuição.

Algum de nós irá viver mais do que 30
anos da data da aposentadoria e aí a nossa
contribuição se esgotaria, teoricamente. Fe
lizmente para estes, ao longo do caminho
outros trabalhadores vão morrendo antes de
esgotarem os seus fundos de aposentado
ria, alguns morrem antes de se aposentar,
deixando recursos financeiros para nós lon
gevos.

A rigor, não deveria haver grandes pro
blemas na previdência do governo, não fos
se um pequeno detalhe: os US$ 140 bilhões
contribuídos nestes últimos 35 anos sumiu.
Tudo o que o leitor contribuiu ao longo de
seus anos de trabalho sumiu. A inflação co
meu, o governo gastou em outras coisas,
usaram o seu dinheirinho para criar a Petro
bras, Telebras e Vale do Rio Doce, que cu
riosamente não pertencem ao Ministério
nem aos trabalhadores brasileiros. Não há,
portanto, como pagar a aposentadoria de
quem pretende se aposentar, e nem de
quem já se aposentou. Todos têm direitos
adquiridos, é lei, é um caso de Justiça ele
mentar, mas o seu dinheiro contribuído não
está onde deveria. Quem quiser reclame
aos últimos 48 Ministros da Fazenda para
saber o que fizeram com o seu dinheiro.

Felizmente, para os aposentados, o
governo jamais irá reconhecer a realidade
destes fatos. Irá continuar pagando aos apo
sentados com a emissão de moeda, redu
ção do valor das aposentadorias e com o di
nheiro que os nossos jovens estão contri
buindo para a aposentadoria deles. Nós que
pretendemos nos aposentar nos próximos
anos, seguramente estaremos usando o di
nheiro que os nossos próprios filhos estão
contribuindo para as suas próprias aposen
tadorias. Já que tiraram da gente, estamos
agora tirando dos nossos filhos. Se um dia

esta nova geração descobrir este pequeno
truque, e decidir reclamar, a briga será feia.
(JC-Recife 16.02.95)

Uma cortesia de Raimundo Eleno dos
Santos.

Advogado previdencialista.

Sr. Presidente, esta é uma pequena contribui
ção de um advogado que entende realmente de Pre
vidência. Recebi esta carta e fiz questão de lê-Ia
neste dia importante e fundamental, na data em que
será decidido o destino de milhões e milhões de tra
balhadores brasileiros. Devo salientar que votarei
contra este projeto porque é indecente, imoral, anti
povo e inconstitucional.

Era o que eu tinha a dizer.

A Sr.ª Simara Ellery, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. José Maurí
cio, 1.9 Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Wagner Sa
lustiano, em permuta com o eminente Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB-SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.8S e Srs. Deputados, estamos vivendo
tempos de grandes expectativas pelas votações po
lêmicas das reformas constitucionais.

A reforma da Previdência Social, em particular,
tem merecido grandes espaços nos noticiários, prin
cipalmente porque virá para acabar com privilégios
de várias categorias influentes.

Acabar com privilégios tem sido o ponto mais
forte que tem levado esta Casa e também o Senado
Federal a votar questões importantes, . inde
pendentemente da força e pressão dos envolvidos e
dos lobistas de plantão.

Se realmente desejamos ser um País demo
crático e justo, é fundamental que todos os brasilei
ros independentes de qualquer diferença social, reli
giosa, ideológica ou raça tenham o mesmo trata
mento e oportunidades.

Vez por outra surgem privilégios ou privilegia
dos, que, na calada da noite, conseguem obter para
si favores até em detrimento do próprio interesse na
cional.

Na primeira Constituição da República Federa
tiva do Brasil, em 1891, ou seja, há 107 anos, já es
tava muito bem separado o papel da Igreja do papel
do Estado.
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Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, por al
guma vez nestes 107 anos a Igreja - e aqui fica
bem patente, a igreja Católica - deixou de se mistu
rar nos assuntos do Estado?

Não. Claro que não, porque possuem lobbies
poderosos e muito tradicionais. O lobby da Igreja
Católica se confunde com a própria história do Bra
sil.

Mas, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados,
tanto na Constituição promulgada em 1988 quanto
nas modificações ocorridas nestes nove anos procu
rou-se sempre fazer com que qualquer tipo de privi
légio discriminatório fosse erradicado de vez.

No art. 19 encontramos textualmente que: "é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub
vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei,
a colaboração de interesse público."

O jornal Folha de S.Paulo do dia 9 deste mês,
segunda-feira, usou meia página para reportar uma
matéria que, até pelo espaço dedicado, a eles tam
bém surpreendeu. Escreve o jornalista Luís Henri
que Amaral que Dom Serafim Fernandes de Araújo,
arcebispo de Belo Horizonte, será ordenado cardeal
no próximo dia 21. O fato para a Igreja Católica deve
ser muito importante. Para Dom Serafim também
deve ser uma promoção há muito esperada e cre
mos que também até merecida. Porém, os custos e
gastos desse evento são de competência única e
exclusiva da Igreja Católica e não do Governo e de
todos os brasileiros, até porque nem todos são cató
licos.

Se o Governo brasileiro tem verbas para gastar
com coquetel, carros, trajes típicos e outras mordo
mias a um cardeal da Igreja Católica, deve ter tam
bém para as outras religiões e igrejas, assim como
saúde, educação, obras que gerem empregos e as
sim por diante.

Ou será que a Igreja Católica no Brasil está tão
falida que não tem dinheiro nem para os festejos de
promoção de um de seus ilustres membros?

Ou será que este Governo também precisa fa
zer estes pequenos favores para receber as bênçã
os da Igreja Católica, como nos velhos tempos?

A CNBB diz que não faz qualquer restrição à
colaboração do Governo brasileiro. As outras igrejas
e religiões também não o fazem.

A CNBB diz que a elevação de Dom Serafim é
uma honra para todo o Brasil, e nisto discordamos,

em parte, porque pode ser uma honra para os católi
cos e não para todo o povo brasileiro, que vai só pa
gar a conta, sendo ou não católico.

Todos sabem que não sou católico, e vários
Deputados também não o são, professam outras re
ligiões ou até mesmo são ateus. Entretanto, parabe
nizo Dom Serafim pela sua promoção, assim como o
faço a todos os católicos por este fato, que deve ser
muito importante para eles.

Que o Governo brasileiro mandasse um repre
sentante para a solenidade seria até muito justo,
porque ainda somos um País de maioria católica,
mas se oferecer para pagar a festa é um absurdo.
Cheira, no mínimo, a tentativa de corrupção.

Tenho absoluta certeza, Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, de que grande parte, senão a maio
ria do povo católico, também é contrária a essa MCO

laboração compulsóriaM, porque temos muitos e ou
tros graves problemas que precisam de atenção e
verbas. Se essa McoJaboraçãoM, vamos assim dizer,
do Governo brasileiro à Igreja Católica é de praxe, já
aconteceu com outros cardeais, chegou a hora e o
momento de a Igreja Católica mostrar realmente que
é independente e não vive e nem precisa de favores
governamentais.

E ao Governo Federal, principalmente ao Em
baixador brasileiro no Vaticano, Thompsom Flores,
sugerimos que acompanhe um pouco mais os fatos
que aqui ocorrem, porque estamos procurando cons
truir uma verdadeira democracia, baseados numa
Constituição democrática e transparente, em que to
dos os direitos são respeitados, e todos são iguais pe
rante as leis, sem qualquer privilégio ou privilegiado.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, pediria a atenção especial dos Srs.
Deputados que se utilizam do espaço aéreo paulista,
porque a denúncia que vou fazer nesta oportunidade
é extremamente grave. Trata-se de questão que
atinge o Brasil inteiro, pois o exemplo de São Paulo
repete-se nos demais Estados.

Quero informar a todos os senhores a minha
preocupação em relação à segurança e à própria in
tegridade física de usuários de aviões, cidadãos que
residem nas imediações de aeroportos e tripulantes
de aeronaves.
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A denúncia que venho apresentar, a qual repu
to ser das mais graves, relaciona-se à completa falta
de segurança prevalecente no espaço aéreo brasilei
ro.

No dia 4 deste mês, participei, em São Paulo,
de reunião com os controladores de vôo daquela
que se reputa a mais importante região aérea do
País, que inclui os aeroportos de Sorocaba, Jundiaí,
Campinas, Congonhas, Guarulhos, Campo de Marte
e São José dos Campos, os quais operam diaria
mente, em conjunto, 1.600 a 1.800 aeronaves em
pousos e decolagens.

Mas, a despeito da importância dessa região,
os investimentos em segurança têm sido inversa
mente proporcionais ao crescimento do número de
vôos. A par de estrutura administrativa deficitária, há
carência crônica de controladores de vôo, os quais
já trabalham sob permanente condição de estresse.
São tão deficitários os serviços de proteção ao vôo
que - atentem para esta denúncia, Srs. Deputados 
nessa região há, pelo menos, uma ocorrência de
-quase colisão" por semana, índice inadmissível, se
jam quais forem os padrões que se considerem. E, o
que é mais grave: presume-se que estejam plena
mente conscientes dessa situação tanto os adminis
tradores daquela região aérea como as próprias
companhias de aviação.

Conforme estabelecido pela própria Aeronáuti
ca, seriam necessários para a região aérea de São
Paulo pelo menos 125 operadores de radar devida
mente habilitados, só havendo, porém, 87, dos quais
45 em condições plenas. Os demais são recém-ha
bilitados, estagiários ou licenciados, que, irregular
mente, assumem postos de controle, para os quais
não estão habilitados.

Na maioria dos países requer-se, para o exer
cício dessa função, instrução mínima de segundo ou
terceiro graus, enquanto que no Brasil o Ministério
da Aeronáutica insiste em exigir apenas o primeiro
grau - sem a exigência de conhecimento da língua
inglesa; praticamente grande parte dos controlado
res de vôo não têm esse conhecimento - a despeito
das constantes reclamações do Sindicado dos Con
troladores de Vôo, que contou, inclusive, com a
anuência do Ministério da Educação. O Chile, por
exemplo, já conta com um curso superior para for
mação de controladores de tráfego aéreo.

Posto que não haja formação especializada,
paga-se ao controlador salário irrisório, incompatível
com a complexidade da função que exerce.

Na Europa e nos Estados Unidos, o salário mé
dio de um controlador de vôo esta em torno de US$

6.000; em países em processo de desenvolvimento,
como e o caso de Portugal, esse .profissional ganha
em toma de US$ 4,000, no Chile, US$ 2,000. No
Brasil, no entanto, a situação é simplesmente vexa
tória, já que se paga a um controlador de vôo com
20 anos de carreira o salário de R$ 1.200,00, o que
força o profissional a assumir outros empregos, a
despeito de sua jornada de trabalho de 300 horas
mensais. Situação, como se vê, das mais explosivas
e potencialmente perigosa, prenunciadora de tragé
dias que poderão ser evitadas se medidas corretivas
forem tomadas agora.

E, para que se amenizasse a situação, tentou-se
promover cabos da Aeronáutica a controladores de
vôo, após um rápido curso de adaptação, obviamente
sem qualquer sucesso. Comprovou-se, no entanto, a
incapacidade do sistema para lidar com a situação.

Uma das conseqüências mais desastrosas
desse estado de Goiás é a continua deterioração da
qualidade dos novos controladores de vôo arregi
mentados às pressas pelo sistema, sobrecarregando
o trabalho dos mais experientes. Ainda mais no que
diz respeito ao domínio da língua inglesa, indispen
sável para o exercício desta função: em recente cur
so promovido pelo Ministério da Aeronáutica, de um
total de 46 controladores, 25 foram reprovados. A
esse quadro, junte-se o excesso de trabalho, que se
agrava em função das defecções provocadas pelo
estresse, e ter-se-á justificada a recente avaliação
interna que recomenda o afastamento de, pelo me
nos, 80% do efetivo em virtude de distúrbios psicoló
gicos e necessidade de reciclagem técnica.

Com se vê, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa
dos, trata-se de uma denúncia das mais sérias e
preocupantes, pois, segundo o alerta dos próprios
controladores de vôo , há um perigo real e iminente
de desastres aéreos continuados e de proporções
insuspeitadas.

Chega-se ao cúmulo de se utilizar, apenas
para os aviões que voam para os Estados Unidos, o
TCAS - Traftic Collision Alert System, um aparelho
que detecta a presença de aeronaves a certas dis
tâncias e ao qual se atribui a não consumação de
uma série de acidentes aéreos. Por razões que des
conheço, este aparelho não e utilizado no Brasil, o
que é inadmissível em face, sobretudo, do atual trá
fego aéreo brasileiro, sobretudo o da região centro
sul, o que chega a ser até vexatório para os contro
ladores de vôo brasileiros que relatam este fato em
congressos internacionais.

Esta situação porém, poderia ter sido evitada
se tivesse implantado o projeto original do SISDAC-
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TA - Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfe
go Aéreo, que exige, para o controlador de vôo, uma
formação de nível superior, equivalente ao de enge
nheiro operacional, com três anos de duração.

Em face, pois, da gravidade dessas denúncias,
que interessam a todos indistintamente, estamos re
querendo seja instalada audiência pública na Comis
são de Direitos Humanos a fim de que se pronun
ciem sobre a matéria os principais órgãos e institui
ções envolvidos na questão. Estamos requerendo,
também, a criação de Comissão Externa com o pro
pósito de averiguar as condições atuais dos serviços
de proteção ao vôo, no Brasil, para que sejam apon
tadas as correções pertinentes.

Em vista de um alerta dessa gravidade, estou
absolutamente certa de que esta Casa, dada a res
peitabilidade e seriedade desta instituição, não per
manecerá impassível diante desta situação. Nem,
particularmente cada um dos senhores parlamenta
res será insensível a este apelo que faço em prol de
uma solução urgente, antes que sejamos responsa
bilizados por omissão quando da ocorrência de tra
gédias que podem e devem ser evitadas.

Controlador de vôo, em São Paulo, chega a se
responsabilizar por quinze aviões ao mesmo tempo,
situação absolutamente inaceitável.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a partir
deste pronunciamento, que entregarei à Mesa, que
ro, nesta oportunidade, passar esta responsabilidade
a todos os membros desta Casa. Vou pedir a instala
ção de uma comissão externa para analisar o pro
blema, com audiências públicas, para que estas de
núncias sejam profundamente investigadas.

Devo dizer mais, Sr. Presidente: situação de
quase colisão foi sentida na última quinta-feira, em
São Paulo, quando houve praticamente um blecaute.
Um gerador foi atingido por um raio, e caiu a energia
elétrica no Aeroporto de Congonhas.

Não só os Deputados desta Casa deveriam se
interessar por esta questão, mas milhões de brasi
leiros que se utilizam das companhias aéreas e,
mais ainda, todos os brasileiros que vivem aqui em
baixo, pois passam pelas suas cabeças, por exem
plo, no Estado de São Paulo, 1.800 aviões diaria
mente, sem qualquer controle efetivo e responsável
do tráfego aéreo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT-BA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.!!s e Srs. Deputados, nesta tarde, an
tes do debate sobre a Previdência, quero levantar
mais um ponto de discussão sobre a reformulação
de que o Governo Fernando Henrique Cardoso tanto
fala, sendo que o Congresso Nacional conseguiu
aprovar parte dela.

Falo da reformulação que buscava a privatiza
ção de setores vitais da nossa economia e, mais do
que isso, setores vitais do chamado segmento de in
fra-estrutura do País.

Ora, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo,
as duas maiores do País, já começam a viver proble
mas sérios devido a essa reestruturação do papel do
Estado e, mais ainda, devido à entrega do patrimô
nio público ao capital privado nacional e estrangeiro,
ou até ao capital estatal internacional.

Sr. Presidente, assim como V.Ex.ª tem feito desta
tribuna, refiro-me -à questão da privatização dos setores
elétrico e de telecomunicações, para dizer como a mes
ma tem sido nefasta para a sociedade. Como tem sido
precário o fornecimentos desses serviços para aqueles
que, a duras penas, conseguiram ter acesso a benefí
cios como um simples canal de voz, que é o telefone, ou
a instalação de um ponto de energia elétrica capaz de
atender às suas necessidades e ser utilizado como mar
co central do desenvoMmento! Esse atendimento será
ainda mais precário no que diz respeito às áreas mais
carentes do País. Já é latente o efeito da privatização.
Só não enxerga quem não quer!

Hoje à tarde, discutiremos outro setor que de
verá ser entregue da mesma forma, e com a mesma
irresponsabilidade, na fúria e ânsia de permitir tam
bém a exploração do capital privado agora não mais
do setor de infra-estrutura, mas de áreas como saú
de e previdência.

Os resultados apontam claramente para a inefi
cácia deste modelo, para a sua real intenção. Muitos
diziam nesta Casa, como nos mesmo argumentos
de hoje, que a privatização dos setores de telecomu
nicações e elétrico serviria para atrair capitais e in
vestimento, já que o Estado tinha esgotado sua ca
pacidade na área.

Está aí o resultado. Não só não há investimen
to algum, como há degradação nesses setores, ver
dadeiro abandono. Neles não haverá expansão de
forma alguma, para atender ao que poderia ser cha
mado de serviço universal. Não haverá interesse em
atender às pequenas localidades do norte e nordes
te do País, e até do interior de Estados como São
Paulo, Minas Gerais ou Rio de Janeiro.
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A lógica do lucro prevalecerá sobre o atendi- verdade que há até poucos instantes a base de sus-
mento social. A lógica do lucro é que vingará a partir tentação e as autoridades do Governo diziam que
de agora,' e não a do atendimento às questões so- essa era a única reforma necessária à Previdência.
ciais, ou da preparação do setor de infra-estrutura, No entanto, hoje, os Líderes do Governo, o noticiário
visando não apenas ao atendimento da população, do jornal, os meios de comunicação já confessam
mas também ao desenvolvimento de regiões fada- que essa é apenas a reforma número um. A número
das ao atraso. dois está por vir, e significa a completa privatização

Sr. Presidente, ainda bem que parcela signifi- da instituição no Brasil.
cativa da imprensa começa a noticiar a situação por Somos contra o estabelecimento da contribui-
que passam populações inteiras de diversas cidades ção de inativos - a pessoa trabalha, contribui para a
do Brasil. O atendimento a essa população, do ponto Previdência, estabelece sua aposentadoria e, com a
de vista da manutenção desses serviços, começa a aprovação dessa reforma, depois de aposentada
ficar cada dia mais carente. terá de continuar contribuindo. Somos contra a mes-

Para finalizar, quero tocar muito claramente no cla dos critérios de tempo de serviço com idade, por-
que acontece no Estado da Bahia. São 415 Municí- que o brasileiro começa a trabalhar muito cedo. So-
pios. A região do semi-árido, que depende exclusiva- mos contra o fim do princípio da aposentadoria pro-
mente de ação estatal, porcional. Somos contra a utilização e o desmantela-

que necessita claramente de uma intervenção mento dos fundos de previdência social para a refor-
que permita a essa região superar os graves proble- ma da Previdência. E somos ainda contra isso que
mas da seca e utilizar os recursos de infra-estrutura popularmente se está chamando de pedágio: a pes-
na perspectiva de desenvolvimento. soa está prestes a adquirir o direito à aposentadoria

Pois bem, Sr. Presidente. Essa região, com e terá ainda, por causa da reforma, um plus de 20%.
essa lógica, estará fadada ao atraso, assim como o São esses os motivos, Sr.as e Srs. Deputados,
Rio de Janeiro, com todo o brilhantismo, tem ficado que nos levam a votar contra a reforma iniciada pelo
no escuro, graças a essa lógica da exploração, que Governo, que perante a sociedade brasileira tenta
não quer tratar a questão de infra-estrutura como de- dizer que alguns descalabros da reforma são pac-
senvolvimento de seu negócio e ampliação de seu tuados para serem excluídos do seu texto, como a
espaço de lucro. contribuição dos inativos. Os jornais anunciam hoje

Era o que tinha a dizer. que a contribuição dos inativos está acordada para
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHLGH - Sr. ser retirada do texto, mas somente agora ficamos

Presidente, peço a palavra pela ordem. sabendo, às 16h45min - o Grande Expediente ini-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem ciou-se às 16h -, que a discussão não se iniciou por-

V.Ex.li a palavra. que as lideranças do Governo romperam o acordo
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo- sobre a contribuição dos inativos.

co/PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Somos contra os métodos que o Governo vem
Sr.as e Srs. Deputados, a Nação assiste à discussão utilizando no Congresso Nacional. É um desrespeito,
da reforma da Previdência e a acompanha em deta- Srs. Parlamentares, o que se fez na Comissão Es-
lhes. pecial: o rasgar do Regimento Interno; a desobe-

Ontem e hoje, inúmeros Parlamentares ocupa- diência; o descumprimento do instrumento mais efi-
ram a tribuna desta Casa, alternando-se a favor da caz da maioria. Somos contra atropelar, passar um
reforma da Previdência ou contra ela. E quero enca- rolo compressor sem discutir a matéria exaustiva-
minhar e anunciar meu voto contrário a ela. Não que mente, uma matéria estratégica para o País, que vai
tenhamos medo das reformas de que o Brasil neces- mudar direitos e avançar sobre os direitos adquiridos
sita. Todos nós, homens e mulheres de bom senso, dos trabalhadores brasileiros. Não se pode colocar
analisando a situação por que passa o País, reco- na Presidência de uma Comissão um Parlamentar
nhecemos a necessidade das reformas. que não tem o menor sentimento de amor pelo Regi-

Por que então a Oposição brasileira se posicio- mento.
na de forma contrária à reforma da Previdência? Não se pode dar respostas fáceis a questões
Porque o Governo, ao encaminhar ao Congresso a profundas, como as que aqui foram estabelecidas
reforma da Previdência, tentou desnaturar seus reais ontem pelo Deputado Paulo Paim. Assim não dá
objetivos. Com essa mudança, o que o Governo para continuar. Assim estamos incorporando a deca-
quer é privatizar a Previdência Social. Tanto isso é dência, a degeneração e ausentando-nos dos nos-
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sos deveres e responsabilidades como repre- tentes por este País afora. Esse profissional, em si-
sentantes da população brasileira. tuações de emergência, atende a todos os morado-

Votaremos contra essa reforma, vamos argüir res e acaba sendo um anjo da guarda nos momen-
sua inconstitucionalidade. Ensinaremos ao Govemo tos difíceis. Portanto, no dia de hoje, com muita ale-
Fernando Henrique Cardoso que ele pode tudo, me- gria e satisfação, queremos cumprimentar todos os
nos passar sobre a Constituição e sobre o Congres- zeladores e, por extensão, todos os funcionários dos
so Nacional. condomínios que prestam inestimáveis serviços aos

Era o que tinha a dizer. moradores.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a Falando do grande tema de hoje, a reforma da

palavra pela ordem. Previdência, trago a este Plenário informação de que
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem tomamos conhecimento nos corredores: aquele

V.Ex.ª a palavra. acordo realizado quando da votação da PEC na Co-
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT-RS. Pela or- missão de Constituição e Justiça e depois na Comis-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as são Especial de que no plenário seria retirada a con-
e Srs. Deputados, durante os dias de ontem e hoje tribuição previdenciária dos inativos caiu por terra,
venho assistindo, com muito cuidado e muita paciên- alguém roeu a corda. O acordo não será cumprido.
cia, aos debates sobre a reforma da Previdência Busca-se agora a construção de uma provável
ocorridos nesta Casa. emenda aglutinativa para tentar manter capenga o

E me pergunto, Sr. Presidente: quem os Parla- acordo celebrado de que não se cobraria contribui-
mentares da base governista querem enganar? O ção previdenciária dos inativos.
povo, não vão enganar, porque ele sabe o que está Trouxa daquele que acredita nesses acordos;
acontecendo. Por isso, o País está mobilizado. Por bobo daquele que acredita no conto da carochinha
isso, existem passeatas e atos públicos em quase ou na história do Chapeuzinho Vermelho. O acordo
todas as Capitais contra a reforma da Previdência. não será cumprido em plenário.
Por isso, há painéis controlando cada voto dos Srs. E não resta outra alternativa a não ser rejeitar
Deputados. A população não aceitará essa reforma. o texto global, porque rejeitado o texto como um

E hoje foi muito féliz o jornal Correio Brazilien- todo, se for ou não cumprido o acordo, não haverá
se ao estampar entrevista em que o Sr. André Lara questão a ser levantada aqui.
Resende diz: "Nós, do Governo, visamos privatizar a
Previdência e queremos que o Estado tenha com- Lamentamos o fato. Quando se discutia nas
promisso no máximo de até três salários mínimos". Comissões a cobrança de contribuição previdenciá-

Claro que fico cada vez mais convencido. Per- ria dos inativos, dizia-se que todos poderiam ficar
guntei ao Senador Beni Veras por que não propo- sossegados, que o acordo seria cumprido e que em
mos o teto de dez salários mínimos. S.Ex.ª respon- plenário se resolveria a questão de uma ou de outra
deu-me que isso é inegociável pelo Governo, que, a forma, ou com um DVS ou com uma emenda.
longo prazo, quer limitar a Previdência a até três sa- Ficamos sabendo agora que o acordo foi rom-
lários mínimos. pido porque alguns Governadores querem manter a

Sr. Presidente, poderia dar uma série de exem- cobrança da contribuição em seus Estados, por te-
pios que nos fariam votar com muita convicção, mas rem seus institutos de previdência.
tenho muita esperança de que esta Casa hoje derru- Mas não há como mudar isso no texto, até por-
bará o projeto que quer entregar aos banqueiros nada que se exigia que o texto ficasse intocado, que não
mais nada menos do que 200 bilhões de dólares. fosse mexido, pela celeridade com que se queria su-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- primir direitos de trabalhadores, numa falsa expecta-
dente, peço a palavra pela ordem. tiva de que seria essa a solução para a reforma da

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem Previdência.
V.Ex.ª a palavra. Com a notícia de que o acordo está rompido,

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. quero saber como ficam aqueles que acreditavam
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e que poderiam salvar os inativos dessa cobrança.
Srs. Deputados, inicialmente quero registrar meus Aqueles que sonharam com o impossível de votar o
cumprimentos a todos os zeladores, que comemo- texto básico para depois salvar os inativos, na verda-
ram hoje seu dia. Sabemos da importância dessa de não estavam salvando os inativos coisa alguma,
atividade pelo grande número de condomínios exis- porque o acordo não será mantido.
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José Chaves - BlocoIPMDB; José Jorge
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino

Amapá
Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos - PFL;

Valdenor Guedes - PPB.

Roraima
Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB;

Moisés Upnik·- PL; Robério Araújo - PPB; Salomão
Cruz- PSDB.

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

José Aldemir - BlocoIPMDB; José Luiz Clerot
Bloco/PMDB; Ricardo Rique - BlocoIPMDB; Roberto
Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

PFL;

Pará
Nicias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB;

Paulo Rocha - BIoco/PT; Raimundo Santos - PFL; So
corro Gomes - BIocoIPCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas
José Melo - PFL; Luiz Fernando - PPB; Pau

derney Avelino - PFL.

Rondônia
Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby 

PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre
Regina Uno - Bloco/PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins
Osvaldo Reis - PPB; Udson Bandeira - Blo

co/PMDB.

Maranhão
Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho - PSDB;

Mauro Fecury - PFL; Neiva Moreira - Bloco/PDT; Pe
dro Novais - BlocoIPMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
José Unhares - PPB; José Pimentel - Blo

co/PT; Leônidas Cristino - PPS; Nelson Otoch 
PSDB; Paes de Andrade - Bloco/PMDB; Paulo Lus
tosa - Bloco/PMDB; Pimentel Gomes <196> PPS;
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB; Raimundo Gomes
de Matos - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente
Arruda - PSDB.

Piauí
Heraclito Fortes - PFL; Júlio Cesar 

Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Então, qual é a alternativa? Uma emenda agluti
nativa que vai precisar de uma palavra daqui outra dali
para tentar salvar desesperadamente aquele acordo
costurado sabe-se lá de que forma. Prometeu-se acor
do com o diabo; vendeu-se a mãe. Essa é a grande
verdade e o primeiro desandar de todo aquele acordo
esdrúxulo que quer unicamente prejudicar aposenta
dos, pensionistas e trabalhadores em vias de se apo
sentar. E nós já denunciamos isso aqui.

Não adianta fazer comercial de televisão para
mostrar que estão garantidos os direitos. É tudo
mentira, falácia! E aquela velhinha certamente ga
nhou cachê para participar daquela propaganda que
dizia que os aposentados não seriam prejudicados.
Serão, sim, porque o limite é nominal: mil e duzentos
reais. E este limite, ao longo do tempo, ficará esta
cionado. Aí os aposentados não terão nenhum tipo
de reajuste, como não está tendo hoje o funcionalis
mo público há mais de três anos. Essa é a grande
jogada.

Ou dizer que quem tem sua aposentadoria
garantida pelo número de anos trabalhados - 30
anos a mulher e 35 o homem - poderá se aposen
tar a qualquer momento. Mas há um inciso desleal
enunciando cumulativamente, desde que tenha 53
anos de idade o homem ou 48 anos a mulher. Tra
ta-se de dupla condição cumulativa: mesmo tendo
35 anos de contribuição o homem, terá de ter 53
de idade.

Concluo meu pronunciamento pela supressão
do inciso I do art. 9.l! e do inciso I do art. 8.º, porque
o art. 3.º cria uma regra geral de garantia de direitos
adquiridos que ficam todos ao léu, aliás como acon
teceu com o pacote lançado na época da crise na
Ásia. Não sei se da Ásia ou da azia, porque quem
era aposentado podia voltar para o trabalho. Mas
aquele pacote criou condição: ou a pessoa pede
suspensão da aposentadoria ou demissão do traba
lho. Que direito adquirido é esse? Quando o traba
lhador se aposentou podia continuar trabalhando;
com essa lei deve suspender a aposentadoria ou pe
dir demissão do trabalho.

Como não há direito adquirido, votaremos con
tra a emenda da Previdência.

o Sr. José Maurício, 1.51 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presi
dente.

VI- ORDEM DO DIA

- PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Se
verino Cavalcanti - PPB; Sílvio Pessoa - Blo
co/PMDB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz
- Bloco/POT.

Alagoas

José Thomaz Nonõ - PSDB; Pedro Luís Albu
querque - PFl.

Sergipe

José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT;
Messias Góis - PFL; Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia 
PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luis Eduardo - PFL; Luiz Alberto 
Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL;
Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - Bloco/PMDB;
Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Ro
land Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro - Bloco/PDT;
Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz 
PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

José Rezende - PPB; Lael Varella - PFL; Már
cio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos lima - Blo
co/PMDB; Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oli
veira - PPB; Maurício Campos - PSDB; Mauro Lo
pes - Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif
Jabur - Bloco/PMDB; Nilmário Miranda - Bloco/PT;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Ro
berto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo
Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling - Bloco/PT;
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - Blo
co/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro 
Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Bloco/POT; Tilden San
tiago - Bloco/PT; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PFL; Marcus Vi
cente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata 
Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Jorge Wilson - Bloco/PMDB; José Carlos Cou
tinho - PFL; José Egydio - PFL; Laprovita Vieira -

PPB; Laura Carneiro - PFL; lima Netto - PFL; lind
berg Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana - Blo
co/PDT; Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer - Blo
co/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Franco
Bloco/PMDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Os
mar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nasci
mento - PPB; Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ro
naldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa Fe
Iippe- PFl.

São Paulo

Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal 
PSDB; José Augusto - PPS; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - Bloco/PT; José Machado 
Bloco/PT; José Pinotti - PSB; Koyu lha - PSDB; La
martine Posella - PPB; Luciano Zica - Bloco/PT;
Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo - PSDB;
Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB;
Marcos Vinícius de Campos - PFL; Marta Suplicy 
BlocolPT; Michel Temer - Bloco/PMDB; Nelson Mar
quezelli - PTB; Paulo lima - PFl; Pedro Yves - PPB;
Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - PFL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - Bloco/PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi 
Bloco/PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gas
parini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

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

Distrito Federal

Maria Laura - Bloco/PT; Osório Adriano - PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xa
vier Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
co/PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo 
PL; Pedro Wilson - Bloco/PT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - Bloco/PMDB; Sandro Mabel
Bloco/PMDB; Vilmar Rocha - PFL; Zé Gomes da
Rocha - Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB; Marçal Filho - PSDB;
Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB;
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Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Basilio Villani 
PSDB; Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico 
PPB; Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Fer
nando Ribas Carli - PPB; Flávio Arns - PSDB; João
Iensen - PPB; José Borba - PTB; Luciano Pizzatto 
PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião 
Bloco/PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Mi
cheletto - Bloco/PMDB; Nedson Micheleti - Blo
colPT; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - Blo
colPT; Paulo Bernardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro 
PFL; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Gomyde 
Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL; Werner
Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocoIPMDB; Dércio
Knop - BlocoIPDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB; Edi
son Andrino - Bloco/PMDB; João Pizzolatti - PPB;
José Carlos Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB;
Milton Mendes - BlocolPT; Neuto de Conto - Blo
coIPMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen 
PFL; Paulo Gouvêa - PFL; Serafim Venzon - Blo
co/PDT; Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
coIPDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal 
Bloco/PDT; Darcísio Perondi - Bloco/PMDB; Esther
Grossi - Bloco/PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima 
PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Roberto Ponte 
Bloco/PMDB; Luiz Mainardi - Bloco/PT; Matheus
Schmidt - Bloco/PDT; Miguel Rossetto - Bloco/PT;
Nelson Harter - BlocoIPMDB; Nelson Marchezan 
PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi
- PTB; Paulo Paim - Bloco/PT; Paulo Ritzel - Blo
co/PMDB; Renan Kurtz - BlocoIPDT; Valdeci Olivei
ra - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - BlocolPT;
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda Crusius 
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 284 se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
Proposta de Emen~a à Constituição

Nº 33-, de 1995
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primei
ro turno, do Substitutivo do Senado Federal
à Proposta de Emenda à Constituição n2 33
F, de 1995, que modifica o sistema de previ
dência social, estabelece normas de transi
ção, e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Sílvio Abreu, Ênio
Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduar
do Greenhalgh, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nil
son Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Fer
reira; e da Comissão Especial pela aprova
ção deste e pela admissibilidade e, no méri
to, pela rejeição das Emendas de nQS 1 a 21,
24 a '26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64, 67,
68, 73, 75 e 76, apresentadas na Comissão
Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo
co os Srs. Deputados e os Srs. Líderes para virem
ao plenário. Vamos continuar a discussão e iniciar a
votação da emenda relativa à reforma da Previdên
ciaSocial.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos regimentais, o encer
ramento da discussão do Substitutivo do Senado à
PEC 33-1/95.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Luis Eduardo - Líder do Govemo; Inocêncio Oli
veira - Líder do PFL; Geddel Vieira Lima - Líder
do Bloco Parlamentar (PMDB/PSDIPRONA); Aécio
Neves - Líder do PSDB; Odelmo Leão - Líder do
PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, nós nos posiciona
mos contrariamente ao encerramento neste momen
to. Parece-me que seria bom que a discussão pros
seguisse, pois existem pontos que ainda não foram
completamente fechados.
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O PPS, portanto, vota contra, entendendo que Aprovado.
ainda há motivos para discussão. Está encerrada a discussão.

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB-SP. Sem O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PTB vota peço a palavra para uma questão de ordem sobre a
·sim". votação.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB-DF. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PPB vota V.Exa. a palavra.
·sim·. O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT-DF. Sem

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE. revisão do orador.) - Sr. Presidente, se existe uma
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de coisa que não deve prevalecer dentro deste plenário
oposição entende, mais uma vez, que esta matéria são as pressões externas. Neste momento - e há
não foi suficientemente debatida não apenas nesta testemunhas, como os Deputados Haroldo Sabóia e
Casa, mas com a própria sociedade. Milton Mendes -, o Deputado Aécio Neves chegou

Suspender a discussão neste momento é pôr a com o telefone celular, pegou a Deputada Dalila Fi-
perder a oportunidade que têm os Parlamentares de, gueiredo pelo braço e disse: "Atenda aqui, é o Presi-
nesta situação em que se encontram presentes e dente".
naturalmente com a possibilidade de auscultar os ar- Sr. Presidente, esse tipo de atitude é inaceitá-
gumentos que serão apresentados a partir da tribu- vel dentro do plenário da Câmara dos Deputados.
na, fazerem seu julgamento do mérito desta reforma. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Nobre

Nesse sentido, o Bloco de oposição recomen- Deputado, não há questão de ordem a ser respondida.
da o voto ·não·.

O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB também mesa requerimento nos seguintes termos:
vota ·não·. Senhor Presidente,

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS. Requeremos nos termos do art. 101, 11, b, 3,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este as- art. 117, X e art. 193, do Regimento Interno da Câ-
sunto está sendo discutido desde 1995, ou até an- mara dos Deputados, o adiamento da votação do
teso Ontem, V.Exa. abriu a matéria para discussão, e Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
hoje novamente. Mais de cinqüenta Parlamentares Emenda à Constituição nº 33-1, de 1995, que "modifi-
se manifestaram. ca o sistema de previdência social, estabelece nor-

Esta reforma é mais do que necessária. E o mas de transição e dá outras providências", por 5
PMDB, pelo aposentado, pelo futuro aposentado e sessões.
para corrigir as brutais distorções das aposentado- Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
rias precoces, por exemplo, vota a favor do requeri- Humberto Costa - Vice-Líder do Bloco Parlamentar
mento. (PT/PDT/PCdoB)

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- encaminhar, concedo a palavra ao Deputado Hum-
te, o PSDB entende que esta matéria já foi sobeja- berto Costa.
mente discutida e analisada, quer seja em plenário, O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
quer seja na Comissão Especial, quer seja em au- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que o
diências públicas. Ela foi debatida com todos os seto- Plenário decidiu encerrar o processo de discussão,
res expressivos da sociedade brasileira. Conseqüente- gostaríamos de fazer uma nova ponderação: esta
mente, está na hora de passarmos à votação. matéria, é do conhecimento de todos, mexe com a

O PSDB vota "sim". vida de milhões e milhões de brasileiros. Brasileiros
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL-BA. Sem revi- nascidos, os que ainda estão por nascer e também

são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota ·sim". os que já gozam do direito de aposentadoria serão
O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão atingidos pelas regras que forem aprovadas quanto

do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover- à aposentadoria.
no recomenda o voto ·sim·. É temerário que esta Casa, sem amadurecer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem integralmente todas as questões que dizem respeito
estive"r de acordo com o requerimento permaneça a esta votação, possa exercer com soberania e ple-
como se acha. (Pausa.) nitude o direito do voto.
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V.Exa é testemunha, e outros também o são,
da insegura,nça que existe no conjunto de Parlamen
tares. O Governo alardeou pela imprensa - hoje, lí
deres da base governista foram à televisão e pro
nunciaram-se nas rádios - que havia um acordo
para liberar os inativos da contribuição previdenciá
ria.

Qual não foi a surpresa de muitos de nós, ao
chegarmos aqui, à tarde, e tomarmos conhecimento
de que esse acordo foi desfeito por pressão dos Go
vemadores dos Estados e de vários Prefeitos que
não aceitam perder a possibilidade de receber con
tribuições de inativos, aposentados e pensionistas.

Pois bem, Sr. Presidente. O que se está ten
tando impor a esta Casa é uma emenda aglutinativa
fantasma, cujos termos são tirados ninguém sabe de
onde e cujo objetivo é iludir a base do Governo. Por
que iludir a base do Governo? Será que o servidor
público estadual e o aposentado municipal não de
vem ter o mesmo direito que o aposentado federal,
que ficaria livre da contribuição odiosa por já ter con
tribuído durante toda a vida? Quantos têm conheci
mento desta emenda fantasma, tirada não se sabe
de onde e que tenta impor tratamento discriminatório
entre servidores públicos estaduais, municipais e fe
derais? Como aceitar votar a matéria sem que esta
questão esteja definitivamente esclarecida?

Neste sentido, nós, do Bloco de oposição, en
tendemos que se faz mister a aprovação do adia
mento desta votação por cinco sessões. Assim, Sr.
Presidente, poderá haver entendimentos. Os Depu
tados saberão em que estão votando, para não se
rem cobrados pelo servidor público municipal e pelo
aposentado do seu Estado, que não vão conseguir
compreender por que receberam tratamento discri
minatório.

Outras matérias estão envoltas em nebulosida
de. O Governo assumiu, em público, que os servido
res que tivessem tempo de contribuição, mas não a
idade mínima, seriam dispensados da contribuição
no intervalo entre a obtenção dos 35 anos de contri
buição e o período para obtenção da idade mínima.
Isso existe? Onde está escrito? Qual a segurança
que os Deputados têm de votar, sabendo que isso
vai ser efetivamente incluído nesta proposta de re
forma?

Então, para evitar que muitos de nós sejamos
vítimas de mais esse engodo por parte do Governo é
que o Bloco de oposição solicita a todos os Parla
mentares que tenham consciência da necessidade
desse adiamento, para que possamos votar esta
matéria logo após o carnaval, quando, enfim, todos

os entendimentos poderão ser feitos e essas armadi
lhas montadas pelo Governo possam ser efetiva
mente desmontadas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Em votaçãoo requeril"flento. Como votam os

Srs. Líderes?
O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS é favorável
a essa proposta.

Se houve mudança nos entendimentos e se se
está constituindo nova proposta, entendo que neces
sariamente deve haver tempo para que ela seja dis
cutida. Por isso, o PPS é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
comunicar ao Plenário - acho que o Deputado Ger
son Peres o fará - que há um destaque para supres
são do dispositivo que trata dos inativos. Chegou há
pouco à Mesa, a título de acordo - § 1º do art. 40.
Vamos continuar ouvindo os Srs. Líderes.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para um
esclarecimento em relação a essa questão. Se esse
DVS for aprovado, isso significa que essa questão
não será constitucionalizada. Neste sentido, pergun
to: o que prevalece é a medida provisória em vigor,
que estabelece a cobrança, dos inativos, dessa con
tribuição?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado, não me cabe, neste momento, fazer esse
tipo de análise.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
é importante que os Parlamentares saibam...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É uma
consulta jurídica que V.Exa. está me fazendo. Eu te
ria muito gosto...

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Ex.!! a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V.Ex.!! foi Relator e
foi favorável...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu teria
muito gosto em fazê-lo, mas não me cabe, como
Presidente, Deputado Nilson Gibson. Se quiser, o
Deputado Gerson Peres esclarecerá.

O SR. NILSON GIBSON - Não estou falando
com a pessoa física, estou falando com a pessoa ju-



Creio que S.Ex.ª é que deve estar vendo fan
tasma e está se precipitando. Vamos discutir e votar
a emenda. Queremos restabelecer o princípio que
adotamos na votação anterior da Câmara dos Depu
tados. A matéria foi modificada pelo senado Federal,
e vamos suprimir a modificação, de comum acordo,
acredito que também com o apoio da douta e respei
tada Oposição desta Casa. Os inativos não ficarão
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rídica, O Presidente da Casa. Eu exijo respeito. Se obrigados a contribuir para a União, por força de de-
respeito V.Ex.!!, eu também exijo respeito. terminação constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- Naturalmente, não podemos ferir o princípio fe-
do Nilson Gibson, vou lhe falar com toda a cordiali- derativo, segundo o qual os Estados são autônomo~

dade que a Casa merece. e, por conseguinte, podem instituir contribuição para
O SR. NILSON GIBSON - Eu também estou custeio de seus sistemas previdenciários, conforme

querendo, porque mereço. o parágrafo único do art. 149 da Constituição, que
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Não es- por sua vez não está revogado.

tou entendendo o gesto de V.Ex.ª, um homem tão Quero ressaltar, Sr. Presidente, que esta maté-
pacato, tão cordial, desde o dia de ontem. Acabei de ria é de todos nós e sua aprovação vai resguardar a
responder ao Deputado Humberto Costa que se tra- coerência do comportamento e do procedimento da
ta de uma questão de natureza jurídica, não cabe ao Câmara dos Deputados.
Presidente respondê-Ia. Eu o faria com muito gosto Quanto ao problema da medida provisória, não
quando saísse da Mesa, mas não cabe ao Presiden- sou o Líder do Governo, mas acredito na palavra do
te responder a essa consulta de natureza jurídica. Presidente Fernando Henrique Cardoso, que há três
Os Srs. Líderes, ao encaminhar, se quiserem escla- dias, em São Paulo, declarou que os aposentados
recer essa questão, poderão fazê-lo. não mais vão contribuir para a Previdência. Caberá

O SR. NILSON GIBSON _ Sr. Presidente, re- a S.Ex.ª, em cumprimento da sua palavra, revogar
aquela matéria, inserida, a meu ver, inconstitucional

gistro com a maior seriedade que V.Ex.ª é um dos
homens mais cultos que temos nesta Casa, um dos mente no-texto da medida provisória. Vamos aguar-
melhores constitucionalistas que atravessaram por dar e dar o crédito de confiança que o Presidente do

nosso País merece em matéria tão relevante.
essas bandas do Legislativo desde a minha época.
Apenas salientei que V.Ex.ª foi Relator dessa maté- Queremos abreviar a votação, Sr. Presidente.
ria. V.Ex.!! achou que a matéria era constitucional, ju- É necessário acabar com esta longa discussão, pois
rídica e de boa técnica legislativa. Foi aprovada aqui a matéria já foi bastante esclarecida.
pelo Plenário. Por isso,.digo que V.Ex.!! entende e Portanto, o Partido Progressista Brasileiro vota
tem condições de decidir a matéria corretamente. E Mnão

M
ao requerimento proposto à Mesa.

aplaudo isso. Veja V.Ex.!! meu respeito e admiração. O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Pois co/PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

não, nobre Deputado. Logo após a sessão discutire- ainda que não tivesse havido a fundamentação do
mos esse assunto, com muito prazer. Deputado Humberto Costa sobre o rompimento do

acordo sobre a contribuição dos inativos, os atrope-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como los regimentais, desde a Comissão Especial, a su-

votam os Srs. Líderes? pressão do direito desta Casa de continuar a discutir
O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB-SP. Sem a matéria, mas apenas pela importância da matéria

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota que estamos discutindo neste instante, recomenda-
MnãoM. mos o voto Msim". Esperamos que em cinco sessões

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi- se dê oportunidade para uma discussão mais apro-
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito um minuto fundada sobre o tema.
de atenção para esclarecer que a emenda relativa Portanto, Sr. Presidente, o Bloco de oposição
aos inativos citada pelo Deputado Humberto Costa recomenda o voto 'simMao requerimento.
não é de minha autoria apenas, mas da Maioria des- O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB-
ta Casa, assinada por mim e apoiada pelos Líderes~ BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o País

todo está aguardando a manifestação desta Casa
sobre esta matéria, que já foi exaustivamente discu
tida.

Portanto, o PMDB vota "nãoM, contra o requeri
mento de adiamento.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, até o pre
sente momento tenta-se o entendimento sobretudo
quanto à contribuição de inativos e pensionistas.
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Creio que não se pode mudar a Constituição com
esse açodamento. Até dez minutos atrás ainda dis
cutíamos se era emenda aglutinativa ou destaque.
Pelo bom senso, tem que se manter este requeri
mento e, evidentemente, adiar a discussão por cinco
sessões, a fim de que se possa aprofundar a maté
ria, sobre a qual, há dez minutos, não existia con
senso.

Por isso, o Partido Socialista Brasileiro vota fa
voravelmente ao requerimento de adiamento.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, disse ontem, e rei
tero hoje, que se trata de matéria extremamente
complexa. É natural que os ânimos estejam de algu
ma forma exaltados. E quero, de antemão, cumpri
mentar V.Ex.ª, Sr. Presidente, pela firmeza e corre
ção com que tem conduzido os trabalhos nesta his
tórica sessão.

O PSDB participou intensamente desse deba
te, ao longo dos últimos três anos,· seja no Senado,
por intermédio do Senador Beni Veras, Relator da
matéria; seja na CCJ, por intermédio do Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, Relator naquela Comissão;
seja agora, mais especificamente por intermédio do
ilustre Deputado Arnaldo Madeira, Relator nesta
Casa.

Sabemos que infelizmente, nos momentos em
que os debates poderiam ter como conseqüência
melhoria e aprimoramento do texto, não tivemos a
participação democrática da Oposição.

É chegada a hora de votar, Sr. Presidente. Que
cada um se manifeste de forma extremamente clara
sobre se deseja as reformas e as mudanças estrutu
rais do Estado brasileiro, ou se prefere a garantia de
alguns privilégios e trabalhar em função dos interes
ses das corporações.

Desta forma, o PSDB vota "não· ao requeri
mento de adiamento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. PresidE?nte, ouvi atentamen
te os argumentos daqueles que desejam o adiamen
to do encerramento da discussão e votação da ma
téria e acredito que tais argumentos não procedem,
sobretudo porque todos os entendimentos já foram
feitos.

Ouvi há pouco um Parlamentar dizer que os
acordos feitos não seriam cumpridos. Todos os qua
tro itens do acordo serão cumpridos, inclusive o refe
rido pelo nobre Deputado Gerson Peres no sentido
de que, através de um DVS, seja retirado o dispositi
vo que determina a cobrança de contribuição aos
inativos.

Também será cumprido o acordo com relação a
uma emenda de redação subscrita por V.Ex.ª, Sr. Pre
sidente, para exp.licitar que os direitos adquiridos assim
como as expectativas de direito serão mantidas.

Será também cumprido o acordo no que se re
fere ao dispositivo que determina que, após 35 anos
de contribuição, o homem, independentemente da
sua idade, deixará de pagar a Previdência até que
complete os 60 anos.

Outro item a ser cumprido diz respeito à parida
de. A paridade será mantida. Na mesma data e nos
mesmos índices, terão os mesmos direitos os que es
tão na atividade e os que estão na inatividade.

Os quatro itens do acordo que fizemos serão
mantidos. Assim sendo, a matéria está pronta, de
pois de três anos de ampla discussão e debate.

Por isso, o Partido da Frente Liberal vota IInãoll

ao requerimento.
O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram e os que forem contra le
vantem o braço. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Parlamentares, há mais três requerimentos de adia
mento. Concederemos um minuto a cada Líder, con
forme prevê o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, no termos do art. 193, § 1º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, adia
mento de votação da PEC 33-1/95 por duas sessões.
- Deputado Alexandre Cardoso, Líder do PSB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra como autor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, ouvi aten
tamente o encaminhamento do nobre Líder Inocên
cio Oliveira e quero dizer a S.Exa. que os acordos
feitos nesta Casa são mantidos na maioria. Mas
S.Exa. sabe que há dez minutos ainda existia uma
discussão sobre a possibilidade de uma emenda
aglutinativa que tratasse da contribuição de inativos
e pensionistas. E mais: criou-se um novo DVS para
desconstitucionalizar a matéria.
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Sr. Líder, V.Exa. sabe que estamos fazendo a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
mais importante reforma deste País. Não podemos vota, Deputado? De acordo com o Regimento, fixei o
ter um procedimento e, dez minutos depois, em Ple- tempo em um minuto.
nário, mudá-lo. Lembro aos Srs. Líderes que essa O SR. JOSÉ PINOTTI - ... uma reforma que
matéria não permite esse tipo de açodamento, esse faz o meu filho trabalhar 35 anos e o filho do meu
tipo de dúvida. Além do que, não temos como expli- caseiro trabalhar 50 anos para se aposentar, o que
car à sociedade essa mudança, pois há dez minutos não quero, ninguém daqui quer. O que queremos é o
inexistia acordo: desconstitucionaliza ou não, faz ou adiamento da votação por duas sessões, para discu-
não faz emenda aglutinativa. tirmos mais essa matéria.

Essa questão é mais do que suficiente para O PSB vota favoravelmente ao seu requeri-
adiarmos por duas sessões esta votação. Não pode- mento.
mos votar um substitutivo dessa importância en- O SR. SERGIO AROUCA - Sr. Presidente,
quanto houver dúvidas, até da base do Governo. A peço a palavra pela ordem.
maior responsabilidade que temos hoje no Plenário O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
é, no mínimo, adiar essa votação por duas sessões. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi·
Líderes terão um minuto para se pronunciar. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim"

Em votação o requerimento. Como votam os ao requerimento.
Srs. Líderes? Sr. Presidente, todas as pessoas presentes

- O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do neste plenário estão sentindo a tensão que estamos
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não". vivendo. Há uma situação de conflito na entrada

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB-SP. Sem revisão principal do Congresso Nacional, o que pode resultar
do orador.) - Sr. Presidente, há uma hora, fiz um em graves conseqüências.
pronunciamento aqui mostrando o caso do meu filho Portanto, solicito à Presidência um esclareci-
e o caso do filho do meu caseiro. mento sobre que providências estão sendo tomadas

Meu filho, arquiteto, começou a trabalhar aos para dirimir esse conflito. Não queremos que esta
25 anos e depois de 35 anos de trabalho, de acordo Casa seja desrespeitada; não queremos desordem;
com essa nova proposição, se aposentará. De acor- não desejamos, de maneira alguma, que se crie a si-
do com essa mesma proposição, o filho do meu ca- tuação anunciada: se tiver de bater, bata, e se tiver
seiro, que começou a trabalhar aos 15 anos, só de- de atirar, atire.
pois de 50 anos de trabalho poderá se aposentar. Sr. Presidente, como democrata que é - tenho

Depois que fiz essa exposição em plenário, re- absoluta certeza disso - e por não ter qualquer inte-
cebi em meu gabinete vários Deputados que que- resse num conflito de graves conseqüências para
riam saber se isso era verdade e como eu iria provar este Congresso, mais especificamente para a Câma-
o que disse. E provei. ra dos Deputados, solicito a V.Exa. que compartilhe

Recebi vários telefonemas de cidadãos que o que está havendo com todos os Deputados da
queriam saber por que o meu filho, que é um arqui- Casa, pois todos somos responsáveis pelas medidas
teto, na nova regra, vai trabalhar só 35 anos para se a serem tomadas no sentido de dirimir esse conflito
aposentar, e o filho do meu caseiro, que começou a que poderá abalar a democracia do País.
trabalhar como carvoeiro nas imediações de Campi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
nas, vai trabalhar 50 anos para se aposentar. do Sergio Arouca, estou chamando o Chefe da Se-

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- gurança para vir falar comigo e me inteirar desses
dos, o que percebemos, com muita clareza, são fatos. Vamos ver o que poderemos fazer neste senti-
duas coisas. Primeiro, que não há esclarecimentos a do. Na verdade, não será permitida a entrada de ma-
este Plenário, tampouco à população, sobre esta nifestantes no plenário, mas esta Casa não deseja
matéria. Segundo, se a reforma passar, da forma qualquer conflito com quem quer que seja.
como o substitutivo foi apresentado, será uma enor- O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
me injustiça ao trabalhador pobre do nosso País. a palavra para uma questão de ordem.

Com esse argumento, Sr. Presidente, não vejo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
nenhuma razão para não adiarmos, pelo menos por do José Genoíno, sua questão de ordem é sobre a
duas sessões, essa votação, para explicarmos à po- matéria em votação, o requerimento?
pulação por que queremos... O SR. JOSÉ GENOíNO - Não, Sr. Presidente.



04050 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do José Genoíno, se não for sobre o requerimento,
peço a V.Ex." que aguarde.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, é so
bre a observação feita pelo líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do José Genoíno, se não for sobre o requerimento,
peço a V.Ex.!! que aguarde, pois estamos votando o
requerimento. Como regimentalista, V.Ex.!! sabe
que, neste momento, não podemos discutir outra
matéria.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, du
rante a votação do requerimento...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do José Genoíno, vamos votar o requerimento. Será
muito rápido, e, então, V.Ex.!! poderá formular sua
questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, la
mento por isso e depois vou explicar por quê.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. PAULO HESLANDER (PTB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro até entende que existam algumas
dúvidas que devem ser esclarecidas durante o pro
cesso de votação. Mas isso será feito no momento
oportuno, durante o encaminhamento e a exposição
de cada propositura a favor ou contra, como é norma
da Casa.

O PTB vota "não· ao requerimento, por enten
der que a matéria está exaustivamente analisada.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos "não".

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
coIPT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco de oposição vota "sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
0,05% dos jovens entram no mercado com menos
de 18 anos, contraditando afirmação do Deputado
José Pinotti. Em segundo lugar, a idade limite é exa
tamente para acabar com as aposentadorias preco
ces dos nossos filhos. Nós votamos "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
Não há sentido nesse adiamento.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não", pelos mesmos argumentos utilizados no re
querimento anterior.

O SR. RONALDO CE,ZAR COELHO (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Quem estiver de acordo com o requerimento
permaneça como se acha. Quem estiver contra le
vante o braço. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Ex.!! a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão de
ordem que formulo tem base nos arts. 270 e 271 do
Regimento Intemo, que são exatamente os dois arti
gos que tratam da competência do policiamento da
Câmara para os seus edifícios e suas dependências
extemas.

É entendido como dependência externa da Câ
mara os blocos re~idenciais dos Srs. Deputados e as
instalações que cercam o edifício da Câmara dos
Deputados. '

Sob a interpretação do art. 270, quero dizer
nesta questão de ordem que na época da edição
das medidas de emergência foi levantada pelo então
Deputado Carlos Sant'Anna, do PMDB, questão de
ordem sobre a existência de tropas nas instalações
da Casa, exatamente na entrada do estacionamento
da Câmara dos Deputados.

Formulo, então, a seguinte questão de ordem:
com relação ao policiamento que está posto na en
trada da porta principal da Câmara - cavalos, ca
chorros, tropas especiais e armas -, quem o autori
zou, quem o solicitou e qual a formalização para que
esse policiamento esteja posto dessa maneira?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res
pondo à questão de ordem de V.Ex.!!. Em primeiro
lugar, o serviço a que V.Ex.!! alude, constante do art.
270, é feito ordinariamente pela própria Segurança
da Câmara, e, se necessário, ou na sua falta, por
efetivos das Polícias Civil e Militar do Distrito Fede
ral. Portanto, reconheço que o policiamento ordinário
é feito pelos seguranças da Câmara, mas extraordi
nariamente pode ser feito efetivos da Polícia Civil e
Militar.

Esta Presidência, ao ensejo da entrada de ma
nifestantes no plenário, manteve contato com o Go
vernador Cristovam Buarque, o qual, com extraordi
nária presteza, fez deslocar para a Câmara dos De
putados a chamada Tropa de Choque da Polícia Mi-
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Iitar. Não foi necessário o seu ingresso. Nesta se- ajuste das disposições nela contidas em relação aos
gunda-feira, mantive contato com o Governador servidores militares?
Cristovam Buarque, que se incumbiu de determinar Quais as normas aplicáveis aos servidores da
o policiamento se houvesse alguma tentativa de in- Polícia Militar, dos Corpos de Bombeiros Militares,
vasão nas dependências da Câmara. uma vez que a nova redação dada ao art. 42 de tais

De modo que a determinação e o pleito foi feito servidores tem tratamento constitucional diverso do
pela Presidência da Câmara ao Sr. Governador do conferido aos servidores militares das Forças Arma-
Distrito Federal. das?

O SR. JOSÉ GENOíNO - Agradeço a V.Ex.!! o Como será compatibilizado o art. 142, inciso
esclarecimento. IX, da Constituição Federal, alterado pela Emenda

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, Constitucional n.º 18, em relação ao que prevê no
peço a palavra para uma questão de ordem. art. 42 da Emenda Constitucional n.º 33 que esta-

) mos apreciando e que não levou em conta o que foi
O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer - Tem resolvido na Emenda Constitucional n.º 18?

V.Ex.@a palavra.
O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT-SP. Sem Sr. Presidente, gostaria de ouvir a apreciação

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou encami- de V.Ex.!'! sobre esses quatro pontos, porque é ne-
nhando a V.Ex.!'!, por escrito, uma questão de ordem cessário fazer alterações, algum tipo de declaração
com base no art. 95 do Regimento Interno da Câma- de prejudicialidade, ou modificação da redação da
ra, combinado com o art. 163 e 164, que diz respeito ~~ri:~da constitucional ora em apreciação pelo Ple-
ao sistema previdenciário dos militares no Brasil.

Sabe muito bem V.Ex.ª que, no dia 5 de feve- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
do Eduardo Jorge, acolho a questão de ordem de V.

reiro de 1998, foi aprovada a Emenda Constitucional Ex.!!. A Mesa vai examiná-Ia.
n.º 18, a qual faz alterações substanciais e é especí-
fica sobre os militares. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota-

ção, em primeiro turno, do Substitutivo do Senado à
Sr. Presidente, vou encaminhar por escrito, Proposta de Emenda à Constituição n.º 33/95.

mas gostaria que V.Ex.ª ouvisse. Para encaminhar contra, concedo a palavra ao
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

não. Claro. Estou ouvindo. Tem V.Ex.ª a palavra. O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT-SP.
O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e

Emenda Constitucional n.º 18, promulgada no dia 5 Srs. Deputados, demais presentes nesta Casa, nes-
de fevereiro de 1998, alterou a questão previdenciá- te momento, tenho a responsabilidade de falar con-
ria e de maneira geral o tratamento administrativo tra esta contra-reforma sugerida pelo Relatório apro-
em relação aos servidores militares. vado na Comissão Especial, onde, lamentavelmente,

Pois bem. A Emenda Constitucional n.º 33/95, através da quebra do Regimento Interno que carac-
que estamos apreciando, mantém o art. 42 da Cons- terizou fraude na tramitação, parte dos Deputados
tituição Federal, alterado em vários aspectos por da base governista tiveram uma atitude de absoluta
emenda constitucional promulgada recentemente, o subordinação ao Poder Executivo, onde, em ne-
qual dispensa certo tipo de tratamento aos policiais nhum momento, sobrou espaço para um debate que
militares, aos bombeiros e aos militares. esclarecesse a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, considerando o fato de que re- Portanto, neste momento, sentimos o peso da
centemente houve uma emenda constitucional pro- responsabilidade que só não é maior do que nossa
mulgada que alterou um assunto que está mantido convicção de que vamos derrotar, com o apoio de
de outra forma na emenda constitucional que V.Ex.!! parte da base govemista, esta farsa, esta fraude que
distribuiu para apreciação, levanto as seguintes é simplesmente o começo para destruir direitos dos
questões para V.Ex.lI: trabalhadores e privatizar a Previdência Social.

Ocorre a prejudicialidade em relação ao art. 42, A imprensa, ainda hoje, reitera mais uma vez
alterado pela PEC n.º 33/95, em vista da apreciação que a verdadeira reforma está por vir e que está
e aprovação por esta Casa da outra PEC já promul- sendo coordenada pelo economista André Lara Re-
gada na forma da Emenda Constitucional n.12 18/971 sende. Estamos fazendo um esforço para que os

Em caso de aprovação da PEC n.12 33, sem Srs. Deputados busquem representar a justiça e não
que ocorra prejudicialidade, como se procederá o os banqueiros, busquem representar a solidariedade
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social e não a negociata, porque a verdadeira pro- O SR. ARTHUR VIRGILlO (PSDB-AM. Sem
posta de alterar o teto de contribuição e benefício, ti- revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
rando da· Constituição a referência aos dez salários putados, não creio que a esta altura, nesta conven-
mínimos, visa reduzir a contribuição, diminuir o po- ção de 513 ilustres Deputados, haja ainda alguém
tencial de distribuição de renda e a receita da Previ- com dúvida quanto à votação que se vai ferir dentro
dência Social pública. de poucos minutos.

Na fase de transição, ao estabelecer a idade Por isso, em vez de repetir os argumentos de
mínima de 53 anos para o homem e de 48 anos para ontem, meus e de outros companheiros que defen-
a mulher, a reforma cria uma situação inaceitável: o dem uma profunda e séria reforma na Previdência
homem que tiver trabalhado durante vinte e nove Social brasileira para se atingir o objetivo saudável
anos e onze meses, e na data da promulgação, por do ajuste fiscal e para viabilizar a construção de um
exemplo, tiver 47 anos de idade, terá de trabalhar País mais justo; em vez de repetir os argumentos
mais seis anos para se aposentar. É uma quebra do técnicos que aqui já foram fartamente arrolados, o
contrato social, é uma violência à própria legalidade que faço é uma sincera, firme e singela homenagem
do País! a cada Deputado da base governista que não teme

Na verdade, a proposta da reforma previden- ter seu nome estampado nos outdoors das mino-
ciária é uma mentira, quando diz que a Previdência rias; que não teme a condenação ruidosa daqueles
está quebrada, porque ela é superavitária em quase que se fazem passar pela Nação, quando sabem to-
200 milhões de reais mês a mês. O que ocorre é que dos eles que a Nação está silenciosa - até não está
parte da receita da seguridade é desviada no,Tesou- organizada - mas quer o fim de privilégios, quer que
ro Nacional para atender outras prioridades do Go- se tenha a coragem de mudar este País para valer,
vemo. e mudá-lo estruturalmente.

E tem mais: estabelecer trinta e cinco anos de Por isso, quando se tem um Congresso cuja
contribuição, quando mais da metade dos trabalha- maioria esmagadora distingue muito bem o que é a
dores não têm carteira assinada, quando a rotativi- respeitável maioria que deveria saber trabalhar suas
dade da mão-de-obra é exuberante, é, na verdade, idéias sem agredir ninguém, mas tem todo o direito
uma maneira de impedir que milhões e milhões de de trabalhá-Ias -e eu morrerei defendendo o direito
trabalhadores consigam se aposentar, com o fami- de cada Parlamentar e de cada cidadão defender
gerado discurso de reduzir os custos. suas idéias - exalto aqueles outros Deputados que

Não queremos uma sociedade em que prevale- passam pelo vexame dos corredores poloneses,
ça a lei do mais forte, mas que seja superior a uma aqueles Deputados que, para defender suas pró-
selva. Queremos uma sociedade em que exista pelo prias idéias, as idéias de mudança, enfrentam a rui·
menos solidariedade entre as pessoas. dosa minoria, cortando privilégios que são injustos e

Apelo aos Deputados governistas que têm for- injuriosos para com os injustiçados, privilégios que
mação religiosa, inclusive, para que se olhem de não correspondem mais a essa fase do País.
frente, com consciência, e vejam se podem conver- Por isso, Sr. Presidente, eminentes Líderes,
sar com sua família, com seu Deus, com seus filhos, Sras. e Srs. Deputados, o que faço é, antes de qual-
com seus eleitores, para não traí-los e para não quer coisa, uma homenagem a cada Deputado, a
atender a vontade imperial não do Presidente da Re- cada Parlamentar, a cada cidadão que consegue fu-
pública, mas aquela que emana dos bancos e das gir do slogan, que consegue fugir da palavra de or-
seguradoras. dem vazia, que consegue fugir da evidência de que

Portanto, Sr. Presidente, Sr.
as

e Srs. Deputa- falta a nossa nobre Oposição uma visão global, uma
dos, estamos encaminhando contra o relatório por visão sistêmica de País. Ela se perde na colcha de
entendermos que a reforma da Previdência vai impe- retalhos, enquanto nós, certos aqui, errados acolá,
dir que, de fato, os pobres se aposentem, vai impedir temos um claro projeto estratégico para este País.
a continuidade da previdência pública e beneficiar Isto é inegável. A colcha de retalhos será derrotada
grupos econômicos nacionais e internacionais, que mais uma vez em nome dos pensionistas que devem
vão abarcar um mercado de 200 milhões de dólares. ter o direito adquirido de receber seu provento ao fi-

Por isso, pedimos o voto contra. nal do mês, em nome de termos a oportunidade de,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para no futuro, pagar com mais justiça aqueles que, du-

encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre De- rante tanto tempo, trabalharam para construir a ri-
putado Arthur Virgílio. queza desta Nação.



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04053

O mais é um jogo legítimo, democrático até ram destinados a estes fins constitucionais -:- 10 bi-
onde consegue ser, de uma minoria que não conse- Ihões foram dispersos em dezenas de Ministérios.
gue, a essa altura, tentar ser maioria; que não con- Refiro-me a uma reforma que produza um sis-
segue construir uma visão global - repito -, uma vi- tema básico, justo e igualitário, sem exceções de
são sistêmica do País para virar maioria; uma mino- qualquer natureza, e uma previdência complementar
ria que abre mão de um projeto de poder porque se que dê condições de gerar uma poupança interna
isola em um gueto de 20% da sociedade. autônoma, a fim de alavancar recursos dentro do

Não temos nada contra servidores públicos, Brasil. Uma reforma que compatibilize reforma da
mas temos tudo contra marajás. Não temos nada Previdência com reforma tributária e uma reforma
contra quem queira ter direito a uma aposentadoria que, radical e dura como a que menciono, passe por
com mais dignidade e, para isso, é preciso recons- uma transição democrática respeitando os direitos
truir o País. E não se reconstrói o País com base em básicos das pessoas.
insultos, em palavras de ordem fáceis ou em slo- Acontece, entretanto, o contrário. Não se quer
gans que se perdem ao vento. - nunca se quis - discutir seriamente com a Oposi-

Precisamos votar mais rapidamente essa ma- ção. Isso sem falar nas tentativas de cooptação com
téria, por isso dispenso os quarenta segundos que os sindicatos no Palácio do Planalto, momento em
me restam. que o Congresso tomou às suas mãos a reforma da

Homenageio aqueles que compreendem o fato Previdência, e o Governo sentiu fugir-lhe o comando
de o País estar em mutação. Espero que, cada vez das mãos. Nunca houve um esforço sério de nego-
mais, surjam consciências democráticas, justas e ciação com a Oposição em torno da reforma da Pre-
respeitáveis entre aqueles que hoje se fecham no vidência.
gueto da minoria porque assim querem ser. Não va- Por isso há dúvidas, sim. Desafiei o Relator vá-
mos parar de respeitá-los jamais. Que suas cons- rias vezes, e S.Exa. não soube responder o que vai
ciências se abram para a realidade de que este Bra- acontecer com a mulher que tem de 25 a 30 anos de
sil mudará no quadro da democracia e cada vez serviço e com o homem que tem de 30 a 35 anos.
mais. Nesse novo quadro não cabem o privilégio, a Vai recolher? Vai deixar de recolher? Vai perder di-
injustiça e o preconeeito; mas a certeza de que é reitos? Vai ter um intermédio? Ninguém sabe. Nem o
com as mãos postas no coração e com os olhos fi- próprio Relator sabe. Esse é um exemplo.
tando o horizonte desta Nação que iremos, mais Um outro exemplo, já no campo da injustiça, se
uma vez, votar a matéria hoje, encerrando o primeiro relaciona ao que propus mil vezes, e o Ministro falou
ciclo de reformas estruturais de um País que tinha na Comissão que é algo correto - consta da ata -,
suas estruturas esclerosadas e que agora precisa ou seja, a idade mínima e o tempo de contribuição.
realmente continuar a mudar. Sugeri que se fizesse uma exigência diferenciada

Era o que tinha a dizer. entre o trabalhador da construção civil, o peão, o tra-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- balhador rural, a empregada doméstica, aqueles que

lar contra, concedo a palavra ao nobre Deputado ganham salário mínimo e aquele que ganha dez, vin-
Eduardo Jorge. te, trinta salários mínimos. Não é correto, é um ab-

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT-SP. Sem surdo, é uma crueldade exigir o mesmo tempo de
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- contribuição e a mesma idade para o trabalhador da
putados, há muito tempo, assumi perante a Nação e construção civil e para um juiz. Onde está o senso
o meu partido que questões demográficas, de rela- de justiça nesse tipo de proposta? O próprio Ministro
ções de trabalho e que, mesmo por uma questão de reconhece que a proposta que fiz, de tratar diferen-
justiça, o Brasil carece, de fato, de uma reforma que temente as categorias e exigir mais de quem mais
aprimore e defenda os princípios da seguridade so- pode, é viável, é necessário e possível, mas o Go-
cial previstos na nossa Constituição. Uma reforma vemo não quer fazê-lo. Vai cobrar idade e tempo de
que vá no sentido de impedir os desvios das contri- contribuição iguais para o milionário e para o traba-
buições sociais. Ihador paupérrimo.

Atualmente, Fernando Henrique Cardoso é o Digo mais aos Deputados, particularmente aos
maior fraudador da Previdência - maior que a pró- da base governista: por que o Governo faz questão
pria Jorgina. Em 1997, arrecadamos ao bilhões em de destruir, de Iiqüidar os fundus de pensão, que
contribuições sociais para dispor com saúde, previ- são, inclusive, um dos sustentáculos da política eco-
dpr"-;ia e assistência social; entretanto, apenas 70 fo- nômica do Governo? Qual é a lógica, qual o sentido
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aparentemente caótico de destruir essa fonte de ca- Fiquei o dia de ontem e a manhã de hoje a
pital autônomo, interno no Brasil? Srs. Deputados, aguardar que a Oposição tivesse lido sequer o rela-
particularmente os governistas, o aparente processo tório do Dep!Jtado Arnaldo Madeira.
caótico tem uma lógica. Existe a Reforma I, essa Infelizmente, nenhum dos oradores perdeu um
que V.Exas. vão votar hoje, e a Reforma 11. Faço só minuto tecendo comentários sobre um trabalho
essa denúncia, mais uma vez, porque os grandes sério, apoiado em cálculos atuariais. Ficaram na
jornais se recusam a dar destaque à Reforma Lara emoção.
Resende. A Reforma 11, concatenada com a Refor- Alegra-me saber que pelo menos um membro
ma I, significa o achatamento da previdência do po- da Oposição, o Deputado Eduardo Jorge, reconhece
vão para três salários mínimos e a destruição com- que as reformas são necessárias e urgentes. E o
pleta dos fundos de pensão para a entrada escanca- são porque o sistema atual atenta contra as regras
rada das seguradoras, que irão abocanhar o merca- da matemática, da atuária.
do da classe média, dos trabalhadores especializa- Meus companheiros, o que se tem mostrado é
dos do Brasil. muito simples: uma mulher contribui, dos 20 aos 44

O Ministro Stephanes fica irritado quando se anos de idade - este pequeno pedaço que aqui está
fala na reforma que está sendo produzida no Palácio _, e ao se utilizar da Previdência usa essa massa
do Planalto. "É boato, é mentira!", diz S.Exa. Não é. aqui. (Mostra gráfico.) Não é questão de procurar ser
O próprio Fernando Henrique, lá da Suíça, disse que justo ou injusto; é inviável matematicamente susten-
Lara Resende já está no seu Ministério. Fernando tar esse sistema.
Henrique Cardoso, da Suíça, e Pedro Malan disse- V.Exas. Sabem que alíquota teria de ser paga e
ram em matéria da Gazeta Mercantil. É a verdadei- que tipo de remuneração teria que ser dada a esse
ra reforma. recurso para que alguém dos 20 aos 44 anos de ida-

Para concluir, Deputados, Nação brasileira, de pudesse viabilizar uma aposentadoria que se es-
saibam que a reforma se dará em dois atos: Refor- tendesse até os 74 anos de idade? Seria necessário
ma I e Reforma 11, completamente compatíveis, e uma alíquota acima de 60% ao mês. Que sociedade
que vão atacar definitivamente a aposentadoria do pode pagar isso? Nenhuma.
povão, vai liquidar os fundos de pensão da iniciativa Lastimo o fato de essa reforma ser tímida e de
privada e das estatais, porque é preciso entregar ser necessário outra reforma. Não é possível conti-
esse mercado aos bancos e às seguradoras - não nuarmos com a farsa de que a Previdência é capaz
sei com que intenção. de pagar a todos, sem que todos contribuam. Os pri-

Srs. Deputados, V.Exas. podem votar essa re- vilégios que estão sendo tirados não são do pedrei-
forma, mas não podem apelar para a ignorância, ro, do servente ou do serviçal, são dos filhos dos De-
como muito maliciosamente o fez o Ministro Rei- putados, sim, são dos privilegiados. Os que conse-
nhold Stephanes, porque S.Exa. é candidato a De- guem se aposentar com idade precoce são os Depu-
putado e não quer carregar o peso da Reforma 11. tados, os Juízes, os coronéis; são as pessoas privi-
Estou denunciando a Reforma I e a Reforma 11 do legiadas que conseguem isso, e não os pobres. Não
Sr. 000 Lara Resende, e a estou batizando de Re- conheço nenhum pobre que se tenha aposentado
forma Pinochet, porque é a imitação do que aquele com 40 anos; estes se aposentam, quando conse-
ditador fez no Chile, inclusive deixando os militares guem, após os 60 anos.
de fora. Até nisso o Presidente Fernando Henrique Tenho pena da Oposição brasileira, é uma
está imitando a reforma daquele país! pena que eles não tenham conseguido sequer se co-

Se V.Exas. votarem essa reforma e se recusa- municar com suas bases. E ainda tenho pena dos
rem a uma discussão maior, estarão votando a Re- colegas de consciência que ficam amarrados no fe-
forma Pinochet. (Palmas.) chamento de questão. Abram a questão para ver,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- abram a questão na sua base como abrimos na nos-
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado José sa. No PFL não se expulsa quem vota contra, mas a
Carlos Aleluia. Oposição o faz, porque sabe que no seu seio há

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. muitos que desejam votar a favor desta reforma. São
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e homens sérios, são mulheres de bom senso, que sa-
Srs. Deputados, encaminhar a favor, sim. A refor- bem que não é possível sustentar essa farsa e levá-
ma previdenciária é um assunto por demais discu- la ao povo brasileira. A minoria que está na porta é
tido. de privilegiados, não representa o povo brasileiro.
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Podem vaiar, porque essa é a única força que Basta um simples argumento de ordem demo-
os senhores têm. A única coisa que podem fazer é gráfica: a expectativa de vida que o IBGE dá, em
tentar agredir, e só podem tentar agredir o Congres- média, à população brasileira, que tem 50 anos, é a
so, a democracia. Se pudessem, certamente tenta- de o homem viver mais 22 e a mulher mais 26 anos.
riam agredir este Deputado que aqui está falando. Portanto, é o sistema que está tendo de manter a

Sr. Presidente, para concluir, vamos aprovar mulher que se aposentou por mais 26 anos e o ho-
para o bem do povo brasileiro uma Previdência sé- mem mais 22.
ria, para que o Governo brasileiro possa ter um Or- Ora, nos países do Primeiro Mundo, a média
çamento equilibrado e, depois disso, investir maciça- da expectativa de vida, após a aposentadoria, é de
mente em programas sociais, não para privilegiados, 15 anos. Estamos aqui garantindo 22 anos para al-
mas para a base da pobreza do povo brasileiro. guns privilegiados. Em geral, aqueles que se apo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- sentam por idade, na sua grande maioria, são exata-
do a palavra ao nobre Relator, Deputado Arnaldo mente os mais pobres, ganham um, dois salários mí-
Madeira. nimos. São estes que se estão aposentando por ida-

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem de, e a média é 62 anos.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par- Portanto, quando se cria um bloqueio suave da
lamentares, começo dizendo que tive a preocupação idade, o de transição de 53 anos de idade para o ho-
de ouvir muito o debate que há três anos transcorre mem e de 48 para a mulher, está-se dando um limite
nesta Casa. mínimo que não existe em nenhum País do mundo.

Esta emenda constitucional deu entrada na Câ:.. Os países que têm aposentadoria sem limite
mara dos Deputados em 17 de março de 1995 e de idade são apenas e tão-somente sete, incluindo o
neste tempo, seja na primeira passagem pela Câma- Brasil, Benin, na África, Equador e alguns países
ra, seja agora, eu me preocupei muito em ouvir os árabes, como Egito, Iraque, Irã e Kuweit. Todos os
argumentos dos Srs. Parlamentares nos debates de demais países do mundo têm limite de idade para a
ontem e de hoje. E tive a oportunidade de verificar aposentadoria e substancialmente superiores àque-
que alguns Parlamentares enfatizam a questão fi- les que estamos estabelecendo na regra de transi-
nanceira, outros procuram salientar ção.

a posição do Governo em prejudicar o povo Sr. Presidente, penso que a reforma da Previ-
brasileiro, quando na verdade o que vejo e o que dência tem de ser vista sob um ângulo mais amplo,
penso é que temos de considerar, no momento em ou seja, examinando-se as questões demográficas,
que examinamos o projeto da reforma da previdên- financeiras e atuariais, e os privilégios que estão em-
cia, os fatores objetivos que dizem respeito às mu- butidos no sistema vigente no País. Foi sob esta
danças que estão ocorrendo em nosso País e em perspectiva que eu me debrucei quando o projeto
todo o mundo. veio do Senado. O projeto é muito simples de ser ex-

Nosso País passa por um fenômeno de transi- plicado.
ção demográfica que não tem similar. A velocidade Costumo falar em quatro pontos.
com que de um lado aumenta a idade média das Primeiro, os atuais aposentados têm seus direi-
pessoas e de outro diminui a taxa de fecundidade e, tos adquiridos garantidos. Nada muda para os atuais
em conseqüência disso, o declínio da taxa de cresci- aposentados.
mento populacional gera graves problemas demo- Segundo, aquelas pessoas que poderiam se
gráficos, que têm de ser objeto de apreciação quan- aposentar, seja pelo sistema integral, seja pelo pro-
do se vai examinar o projeto da Previdência. porcional, têm também seus direitos adquiridos, de

Temos problemas atuariais decorrentes dessa acordo com o art. 3º, inclusive com a mudança de
transição demográfica e evidentes problemas de redação que acertamos com os Líderes da base go-
equilíbrio financeiro..Qualquer um que de forma vernista, para deixar bem claro o direito adquirido
isenta examine os dados, sem preconceitos ideológi- daqueles que já têm condições de se aposentar, de
cos, verificará não ser possível administrar um país forma integral ou proporcional, e que poderão fazê-lo
em que, de quatro anos para cá, a idade média da a qualquer tempo. É essa a expressão que consta
aposentadoria por tempo de serviço caiu assustado- do texto.
ramente. Ou seja: se há quatro anos as pessoas se Poderão ter seus direitos mantidos a qualquer
aposentavam em média aos 53 anos de idade, no tempo, com a legislação do momento em que preen-
ano passado estavam se aposentando aos 49 anos. cheram os requisitos para se aposentar. Não é pos-
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sível garantia maior do que essa. Qualquer leitura, O SR. PRESIDENTE .1ichel Temer) - Tem
qualquer jurista ou não, entende que os direitos es- V.Exa. a palavra.
tão ali garantidos. A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-

O terceiro ponto também é muito claro. Aque- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é
les que irão entrar no sistema, após a promulgação meu dever apresentar essa questão ao Plenário, na
da emenda constitucional, deverão ter, no caso do medida em que fui autora, apoiada pelos Líderes do
homem, 60 anos de idade e, no caso da mulher, 55 Bloco de Oposição, de requerimento solicitando a
anos, com um tempo de contribuição de 35 anos anulação da sessão da Comissão Especial do dia 30
para o homem e 30 anos para a mulher. Portanto, último, que abordou a matéria que ora discutimos.
estamos estabelecendo uma regra que irá se mate- Segundo provas documentais, o Presidente da-
rializar 35 a 40 anos depois da promulgação da quela Comissão, Deputado José Lourenço, cometeu
emenda. um conjunto de irregularidades e violações regimen-

Para V.Exas. terem uma idéia, nos Estados tais, configurando um comportamento fraudulento
Unidos, a idade mínima para a aposentadoria, que é em relação àquela sessão.
atualmente de 65 anos, Encaminhamos o requerimento, como também

será prorrogada para 67 anos a partir de 2003, outras reclamações, questões de ordem e recursos,
de 2003 a 2020. Então, pensa-se em previdência a e a resposta que V.Exa. me encaminhou, por ofício,
longo prazo. Na verdade, a vigência plena dessa re- e depois à própria Comissão, acabou cooptando o
gra que estamos estabelecendo se dará daqui a comportamento do Presidente daquela Comissão.
mais de três décadas. Imediatamente após a resposta de V.Exa., a

O quarto e último ponto é o mais controvertido: quem caberia a vigilância do Regimento Interno da
o das chamadas regras de transição. Estas também Casa e das normas de convivência entre Maioria e
são claras. Introduzem, para a mulher, a idade míni- Minoria, foram-lhe levadas provas mais do que preci-
ma de 48 anos e para o homem 53. Pergunto: em sas, como a fita magnética dos computadores, com-
que País do mundo há essa limitação, há um limite provando que houve fraude, tendo em vista que o
tão baixo de aposentadoria como este que estamos Deputado José Lourenço não cedeu à verificação de
dando, com um acréscimo de tempo de 20% na inte- quorum, passado o interstício de uma hora e seis
gral e 40% na proporcional? minutos. Assim mesmo, V.Exa. manteve sua deci-

Sr. Presidente, as controvérsias aqui levanta- são. É preciso que V.Exa. esclareça a questão, por-
das foram objeto de total garantia no texto. Primeiro, que, do contrário, esta sessão é ilegal, dentro do
a dos direitos adquiridos - art. 32; segundo, a ques- cronograma regimental da Casa. Estamos, após
tão da paridade, que está claramente contemplada aquela sexta-feira e hoje no plenário, realizando ses-
no texto, e, terceiro, a questão dos inativos, em que sões ilegais.
houve um acordo na base governista para subtrair o Levanto esta questão de ordem a V.Exa., antes
dispositivo. que entremos na votação da matéria. Como V.Exa.,

Na verdade, o que estamos fazendo com essa diante de novas provas, manteve a decisão de não
reforma é dando um passo, ainda que limitado, no anular aquela sessão fraudulenta, permitindo a viola-
sentido de quebrar privilégios, de verificar o sistema ção do Regimento Interno da Casa?
de Previdência e de dar ao País uma perspectiva de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
saldar seus compromissos com os aposentados, se- questão de ordem a ser respondida.
jam do INSS, sejam do setor público. Este é o princi- A SRA. JANDIRA FEGHALI - Há, Sr. Presi-
pai objetivo da reforma. dente, está baseada no § 7l! do art. 95.

Teremos de trabalhar em seguida à aprovação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se
da reforma para continuar o debate, sim. Este deba- V.Exa. me permitir, vou responder.
te está ocorrendo em todo o mundo e não seremos A SRA. JANDIRA FEGHALI- Claro.
nós, brasileiros, que ficaremos por aqui. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri-

Portanto, esta proposta é fundamental para a meiro lugar, a matéria está vencida.
sobrevivência do sistema atual. Em segundo lugar, realmente V.Exas. estive-

Era o que tinha a dizer. ram comigo tentando evidenciar que as notas do
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, computador revelavam outro horário. Mais uma vez,

peço a palavra para uma questão de ordem. reiterei que, pelas informações então trazidas a mim
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pelo Presidente da Comissão, era obrigado a dar fé Assim sendo, a revogação pelo art. 16 da isen-
à informação de S.Exa. ção garantida pela Constituição Federal fere cláusu-

Portanto, a matéria foi decidida dessa maneira, la pétrea, considerando-se que afasta a limitação ao
estou apenas confirmando a decisão. poder de tributar decorrente do art. 150 da Constitui-

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Estou recorren- ção Federal de maneira absoluta. A isenção aos ido-
do, Sr. Presidente. Lamentavelmente, V.Exa falhou sos que tenham como única fonte de renda os pro-
com relação à vigilância do Regimento Interno da ventos da inatividade é garantia assegurada pelo
Casa ao valorizar a palavra do Presidente e não as texto constitucional e somente pode ser relativizada
provas documentais. em função dos limites fixados em lei, mas não pode

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, gos- ser simplesmente suprimida.
tariade fazer uma breve comunicação. O art. 17, inciso 11, alínea "e·, combinado com o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Nobre art. 137, § 1º, 11, ·c·, determina ser atribuição do Pre-
Deputado Neiva Moreira, no momento estamos em sidente devolver ao autor proposta evidentemente

inconstitucional.um processo de votação. Apenas o Líder do Bloco
pode manifestar-se. Esta, Sr. Presidente, é a questão de ordem,

O SR. ARLINDO CHINAGLlA _ Sr. Presiden- para que V.Exa. se manifeste quanto à possibilidade
jurídica dessa revogação, tendo em vista que já se

te, peço a palavra para uma questão de ordem. pronunciou o Supremo Tribunal Federal quanto à in-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. viabilidade de que, por meio de emenda constitucio-

Exa a palavra. nal, sejam ampliadas as possibilidades de cobranças
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (Bloco/PT-SP. de tributos previstas na Constituição de 1988.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com base O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
no art. 95 do Regimento Interno, combinado com os Deputado Arlindo Chinaglia, respondo à questão de or-
artigos 60 e 150 da Constituição Federal, formulo a demo V.Exa. fez urna percuciente análise do texto
V. Exa. a seguinte questão de ordem. constitucional e procura, por meio de urna interpreta-

Trata-se de questão relacionada com a admis- ção, adotar urna posição de natureza jurídica.
sibilidade, em que pese ela ter sido aceita pela Co- Devo dizer que esta matéria já passou pela Co-
missão de Constituição e Justiça, de disposição es- missão de Constituição e Justiça e de Redação e
pecífica da Proposta de Emenda Constitucional n.º pela Comissão Especial sem recursos. Desse modo,
33-H/95, que, em seu art.16, revoga o inciso 11 do § se me permite, a única recomendação que faria a
22 do art. 153 da Constituição Federal. Esse artigo V.Exa. é que, assim que promulgada a emenda - e
disciplina a isenção do imposto de renda e proventos se promulgada nesses termos -, valendo-se do sis-
de qualquer natureza para os idosos de mais de 65 tema da tripartição de poderes, recorra ao Poder Ju-
anos cuja única fonte de renda sejam os proventos diciário para, com esse arrazoado, buscar a declara-
de aposentadoria e pensão. ção de inconstitucionalidade.

Determinou o Constituinte que essa isenção Indefiro, portanto, a questão de ordem de V.
fosse concedida, podendo a lei fixar-lhe termos e Ii- Exa.
mites. O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,

Consiste, no entanto, em garantia.do cidadão, peço a palavra para uma questão de ordem.
que, cumprido aqueles requisitos, é isento da tributa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ção, constituindo-se esta isenção em limite ao poder Exa. a palavra.
de tributar, decorrente do que prevê o art.150 da O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT-SP. Sem
Constituição Federal em seu caput: revisão do orador.) -Sr. Presidente, a minha questão

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias as- de ordem é a que encaminhei a V.Exa. por escrito.
seguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos V.Exa. nos está devendo a resposta, que tem de vir
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: antes da votação, porque ela vai influenciá-Ia.

A isenção concedida pela Constituição é, por- Desejo, até ajudando a tramitação, que V.Exa.
tanto, cláusula pétrea, dado que as limitações ao po- nos explique como ficará o art. 42, na verdade alte-
der de tributar inserem-se entre os direitos e garan- rado pela Emenda Constitucional n.2 18, no que se
tias individuais, que, conforme o art. 60, § 42, inciso refere à questão da previdência dos militares, poli-
IV, não podem ser objeto de emenda tendente à sua ciais e bombeiros. Repito: tendo sido alterado pela
abolição. emenda constitucional que acabou de ser promulga-



Tratam uma questão democrática, uma regra
decisiva para o embate em tomo de questão tão po
lêmica como quimera, intransigência fútil da Oposi
ção. É contra essa interpretação leviana e irrespon
sável de Deputados da base do Governo que me in
su~o e me rebelo. Entristeço-me neste momento em
que faço talvez o derradeiro discurso na condição de
Líder do Bloco de Oposição, porque quando se ras
ga o Regimento Interno, atropelando-se pequena vír
gula, pequeno ponto do seu conteúdo, inviabiliza-se
o debate democrático, a convivência entre nós.

V.Exa., Deputado Michel Temer, por ocasião
da candidatura à Presidência da Câmara dos Depu
tados, assumiu o compromisso de se empenhar na
reforma do Regimento Interno, na defesa da amplia
ção dos direitos da minoria. Infelizmente nada pros
perou. Muito pelo contrário, vimos a cada dia mais e
mais violações, o que obrigou a Oposição a endure
cer o jogo. É legítimo, porque toda vez que se prati
ca uma violência contra a democracia é direito da
Oposição rebelar-se. Foi o que fizemos em inúmeras
ocasiões neste plenário.

Acho que estamos cumprindo papel histórico.
A Oposição, não aceitando essa imposição da vio
lência e da transgressão ao Regimento Interno de
fendida pela maioria circunstancial, também acumula
forças e contribui para que, em algum momento de
cisivo, quem sabe num futuro não muito distante, se
jam definitivamente enterradas as manobras e as
agressões que persistem nesta Casa e que vão pou
co a pouco enfraquecendo o Parlamento brasileiro.

Faço esse registro entristecido e amargurado,
porque venho cobrando cotidianamente uma reforma
do Regimento Interno, o estabelecimento de regras
claras. Se algum Presidente de· Comissão mexe
numa vírgula do Regimento para favorecer a Maio
ria, é golpe, é fraude, pois prejudica o debate e a
disputa. Se não é possível travar disputa legítima; se
não temos a garantia do respeito ao Regimento In-
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da no dia 5 de· fevereiro, continua constando desta Não apenas para o Bloco de Oposição ou para uma
emenda constitucional que estamos apreciando. eventual minoria, mas acima de tudo é fundamental
Como vámos apreciar algo que foi recém alteradc? para a manutenção da convivência democrática en-
Alguma modificação tem de haver no texto. tre maioria e minoria, o respeito inarredável às re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou gras do jogo.
recebendo informação da Mesa e já respondo à Tenho esgrimido com alguns Deputados da
questão de ordem de V.Exa. (Pausa.) base do Governo sobre essa aparente querela que

Entre o primeiro e o segundo turno, se for o se quer impor como problema quimérico, de some-
caso, poderão ser feitas adequações, sugeridas por nos importância, uma página virada, uma questão
V.Exa., de natureza redacional. Esta é a solução vencida, qual seja a violação ao Regimento Interno
que dou à questão de ordem de V.Exa. da Câmara dos Deputados, no episódio da Comis-

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, te- são Especial que examinou a reforma da Previdên-
nho que recorrer à Comissão de Constituição e Jus- cia.
tiça, porque votaremos um texto em que haverá hi
potéticas alterações entre o primeiro e o segundo
turno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
o recurso de V.Exa. para a Comissão de Constitui
ção e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado José Machado para
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco/PT.

O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT-SP. Sem
revisão do orador.)--Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, comunico a V.Exas. que a bancada do Par
tido dos Trabalhadores elegeu ontem seu novo Lí
der, o Deputado Marcelo Déda, a quem dirijo meus
cumprimentos e votos de uma liderança forte e fir
me, como é da tradição do Partido dos Trabalhado
res. Um abraço fraterno, companheiro Marcelo
Déda. (Palmas.)

Agradeço à bancada do Partido dos Trabalha
dores por ter dado a honra de liderá-Ia durante esse
período. Agradeço aos Deputados Neiva Moreira,
Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, Líderes que ao
meu lado e junto aos demais membros do Bloco de
Oposição construíram uma história de luta, de resis
tência, de defesa intransigente da democracia, dos
direitos sociais dos trabalhadores, de outro modelo
de desenvolvimento, de outra política econômica e
social para o nosso País. É com muito orgulho e
muita alegria que me despeço desses bravos com
panheiros na condição de Líder do Bloco de Oposi
ção.

Sr. Presidente, talvez seja esta a última oportu
nidade em que falarei em nome do Bloco de Oposi
ção e não poderia deixar de registrar o meu inconfor
mismo com alguns acontecimentos.

Em especial, quero manifestar a minha indig
nação, o meu protesto muito forte e veemente contra
o desrespeito a algo que para nós, do Parlamento
brasileiro, é muito caro, muito importante, decisivo.
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emenda combina a idéia de uma idade mínima me- ta a fazer das instituições do nosso Estado e deste
nor que a proposta pelo Governo, com a possibilida- Governo. Então, institui-se a verdadeira reforma da
de de permitir uma aposentadoria mais cedo para Previdência: básica, universal, acabando com todas
aqueles que começaram a trabalhar prematuramen- as divisões.'
te. A reforma da Previdência proposta agora é me-

Será que os Deputados que aqui estão conhe- díocre, simplesmente colocada como reforma tribu-
cem o que é um trabalhador da cana-de-açúcar, da tária, e esquece-se o grande avanço feito durante a
Zona da Mata de Pernambuco, aos 49 anos de ida- Constituinte de 1988, que foi o conceito de segurida-
de? Certamente conhecem, em outros Estados, de. Não passa 'nada pela seguridade; ninguém ao
aqueles que trabalham nas minas e carvoarias em menos lembra dela.
situações tão insalubres, os quais, se esta reforma Por isso, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa-
do Governo for aprovada, sofrerão duplamente. dos, o PPS vota "sim", pela preferência.

A emenda que apresentamos também quer O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do
substituir a incompetência deste Governo que aí orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim" e libera a
está, que não sabe administrar um orçamento de sua bancada.
mais de 90 bilhões de dólares como o da seguridade O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
social e que permanentemente desvia recursos para Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami-
assumir obrigações que seriam do Tesouro Nacio- nho a votação com a seguinte pergunta: alguém co-
nal. E o mais grave: mente deslavadamente ao dizer nhece algum banqueiro ou grande empresário que é
que o Erário tem de cumprir responsabilidades da contra a reforma proposta pelo Governo? Apenas
Previdência, quando tudo demonstra que esses re- um. Todos os banqueiros e donos de seguradoras
cursos são desviados. do Brasil são favoráveis à reforma encaminhada

Então, a nossa proposta quer proibir que o Go- pelo Governo.
vemo lance mão desses recursos para qualquer ou- E qual é o único trabalhador que se manifestou
tro tipo de finalidade que não seja a de garantir a favorável à reforma do Governo? A Oposição é
saúde, a previdência e a assistência social. consciente. Este desafio é para que as Lideranças

Sr. Presidente, esta é uma proposta que de- que apóiam a proposta encaminhem dizendo o
monstra que queremos mudanças na Previdência, nome de apenas um banqueiro ou um grande em-
que ela precisa ser reformada. Mas não com essa presário que foi contra a reforma do Governo. A
reforma de mentira, fajuta tentando colocar mel na Oposição oferece uma opção consciente, discutida
boca de todos nós. Enfim, a verdadeira reforma é com o trabalhador brasileiro e que realmente garante
esta que saiu no jornal Correio Braziliense de hoje: os direitos adquiridos. As Lideranças do Governo
derrubar o teto de dez para três salários mínimos e vão ter de realmente fazer um esforço enorme para
entregar para os banqueiros internacionais, privati- lembrar o nome de só um banqueiro que se manifes-
zando-se assim a previdência pública brasileira. tou contrário à reforma proposta pelo Governo.

Então, Sr. Presidente, a preferência para esta Não há dúvida de que devemos votar esta re-
emenda, se aprovada, é a garantia da instituição de forma, mas uma que o povo está pedindo; uma re-
um sistema de Previdência Social público, democrá- forma que o trabalhador quer com prioridade. Fica o
tico, justo e acima de tudo financeiramente equilibra- desafio: só um banqueiro que se tenha manifestado
do. contra a proposta de reforma do Governo.

Muito obrigado. (Palmas) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos vota "sim",

ouvir os Srs. Líderes. Esta Presidência solicita aos Solicito aos Srs. Líderes que sejam breves em
mesmos que cumpram a norma regimental de um seu encaminhamento.
minuto para cada, já que serei extremamente tole- O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
rante no encaminhamento do mérito da questão. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota

Como votam os Srs. Líderes? "não".
O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi- O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS apóia a pro- são do orador.) - Sr. Presidente, lemos as duas pro-
posta apresentada pelo PT por vários motivos. Em postas. Achamos a proposta da Oposição bem pre-
primeiro lugar, porque ela recoloca a discussão de parada e elaborada, entretanto não lhe damos o di-
que os partidos de Oposição deste País têm propos- reito de achar que a nossa seja mentirosa ou fajuta.



O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro o pe
dido de verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa.
retira o requerimento? (Pausa)

Retirado o requerimento de verificação. Em
conseqüência, rejeitado o requerimento..

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque
rimento assinado pelo Líder do Bloco de Oposição,
nobre Deputado Humberto Costa, nos seguintes ter
mos:.

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 117, XVI, art.

159, § 42, I e caput do art. 160, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, preferência para a
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Muito menos lhe damos direito de invocar que saiba- O SR. LufsEDUARDO (PFL-BASem revisão
mos se os banqueiros ou os comerciantes são a fa- do orador.) - Sr. P~esidente, a Lider~mçàdà Gover-
vor ou contra a nossa proposta. no recomenda o voto "não".

A proposta que defendemos é racional; ela não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
é realmente perfeita, tem defeitos e falhas. Mas é Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
preciso que a Oposição saiba que, no mundo, ne- com o requerimento permaneçam como se encon-
nhuma reforma profunda se faz sem que se atinjam tramo (Pausa.)
pontos nevrálgicos da relação entre a sociedade e o REJEITADO.
Estado. E a nossa proposta atinge algumas relaçõ- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
es. Conseqüentemente, o objetivo dela é muito aci- peço a palavra pela ordem.
ma disso: é exatamente dar estabilidade econômica O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ao País, garantir uma Previdência estável por mais V.Exa. a palavra.
tempo e assegurar direitos adquiridos, que poderiam O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE.
ser atingidos e não o serão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço veri-

Por isso, perdoe-me a Oposição. Não fico com ficação de quorum.
a sua boa proposta. Os progressistas desta Casa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi-
vão votar com a proposta do Relator Arnaldo Madei- cação concedida.
ra e por isso não concedemos a preferência ao re- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
querimento. Votamos "não". peço a palavra pela ordem.

A SRA. JANDIRA FEGHALI -(Bloco/PCdoB- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o V.Exa. a palavra.
Bloco da Oposição apóia o pedido de preferência fei- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
to pelo Deputado Humberto Costa, porque ela permi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
te fundamentalmente uma discussão séria sobre a Oposição vota "sim".
Previdência. Ela não se utiliza de inverdades, do fal- O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi-
so discurso do déficit que não é verdadeiro, pois que são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
a Previdência é superavitária. Muito menos agride o sista Brasileiro recomenda aos seus Deputados vo-
direito fundamental daquele trabalhador do regime tarem "não".
geral ou mesmo do serviço público. O SR. AVRTON XEREZ (PSDB-RJ. Sem revi-

Por isso, fazemos, pelo Bloco de Oposição, o são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
encaminhamento favorável à preferência proposta O SR. PAULO HESLANDER (PTB-MG. Sem
pelo Deputado Humberto Costa. revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PTB vota

"não".O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Líderes que sejam rt.pidos.

Como vota o PMDB?
O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.

Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não", para que possamos votar imediatamente o
parecer do ilustre Relator, Deputado Arnaldo Ma
deira.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não". Deixamos para discutir a matéria no momento
oportuno, quando votarmos o parecer do Relator Ar
naldo Madeira, porque essa proposta é melhor do
que a proposta alternativa apresentada pelos parti
dos de oposição.

Por isso, o PFL recomenda o voto "não".
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votação da Emenda Substitutiva Global nQ 37-CE/98, O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
sobre o Substitutivo do Senado Federal à Proposta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
de Emenda à Constituição nQ 33-1, de 1995, que Oposição vota "sim".
"modifica o sistema de previdência social, estabele- O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
ce normas de transição e dá outras providências". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco,

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. - pela reforma da Previdência, vota "não".
Humberto Costa, Vice-Lider do Bloco-Parlamentar O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi-
(PT/PDT/PCdoB). são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB insiste na

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- votação do relatório do Deputado Arnaldo Madeira.
do a palavra ao Deputado Humberto Costa para en- Portanto, vota "não".
caminhar. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE. revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido da
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Frente Liberal recomenda o voto "não·.
Srs. Deputados, vou encaminhar rapidamente. Na O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
medida em que esta Casa não se mostrou sensível do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não·.
a uma emenda que tinha a amplitude, a preocupa-
ção e os objetivos que tivemos oportunidade de rela- O SR. PRESIDENTE (M.ichel Temer) -
tar, na defesa do nosso requerimento, creio que Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
esta, que inclusive tem amplitude maior, que procura com om requerimento permaneçam como se acham.
garantir de forma mais ampla direitos de trabalhado- Quem for contra levante o braço. (Pausa.)
res, servidores públicos e aposentados, certamente REJEITADO.
não terá a acolhida desta Casa. Mas, mesmo assim, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
é importante que façamos o registro. dente, peço a palavra pela ordem. Gostaria de um

Tivemos oportunidade de ver muitos Parlamen- esclarecimento por parte da Mesa.
tares e o próprio Presidente da República esgrimi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-
rem na imprensa o argumento de que a Oposição se de uma questão de ordem?
não tem proposta, não tem um projeto de Previdên- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Trata-se de
cia Social para o Brasil. Pois bem, Sr. Presidente. um esclarecimento da Mesa.
Apresentamos dois projetos, e esta Casa em ne- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
nhum momento até agora foi sensível a estabelecer V.Exa. a palavra.
discussão a respeito. O Governo em nenhum mo- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
mento quis discutir seriamente o conteúdo dessas Sem revisão do orador.) - O painel está aberto e
propostas, e já foi sobejamente discutida a forma au- está mostrando o seguinte resultado: "sim", 346;
toritária como foi conduzida a Comissão Especial "não", 26; abstenções, 83, e, total, 455. Não existe,
que debateu esta PEC recentemente. Mas, mesmo na abertura do painel, a cor de cada votação, "sim",
assim, por dever de fidelidade ao nosso posiciona- "não" e abstenção.
mento, gostaríamos que esta emenda fosse votada
preferencialmente e, se aprovada, instituído no Bra- Queria saber o que aconteceu, por que o pai-
sil um sistema previdenciário justo. nel está mostrando esta divergência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
votam os Srs. Líderes? revisão do orador.) -Isso foi presença, Sr. Presidente.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Estou per-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". guntando ao Presidente. Normalmente, quando o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como painel é aberto, aparece a cor de voto: "sím", "não" e
vota o PL? (Pausa.) abstenção. Por que o painel não demonstra a cor do

O PL vota "sim". voto aberto, apesar de apresentar o resultado?

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla-
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido Traba- raço a V. Exa. É porque não se trata de votação. Na
Ihista Brasileiro vota "não". verdade, estava anulando o painel, para efeito de ini-

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi- ciar a votação. Como foi retirado o pedido de verifi-
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas cação de quorum, não houve votação. É mera lista
votam "não". de presença.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, por
favor, anule o painel, para resolver esse problema.
Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
cancelá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,

Requeremos nos termos do art. 117, XIII, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a
votação do Substitutivo do Senado Federal à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 33-1, de 1995,
que "modifica o sistema de previdência social, esta
belece normas de transição e dá outras providên
cias", seja feita artigo por artigo.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
(PT/PDT/PCdoB).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Humberto Costa, para en
caminhar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o objetivo
do requerimento é exatamente propiciar a essa Casa
uma discussão não apenas aprofundada, mas ao
mesmo tempo detalhada do Relatório que foi apre
sentado pelo Deputado Arnaldo Madeira. Primeiro,
porque sabemos que até ontem modificações esta
vam sendo feitas, emendas estavam sendo corrigi
das, e, hoje, foram apresentadas emendas aglutina
tivas e DVSs. Enfim, se fizéssemos a discussão arti
go por artigo, analisando cada um dos pontos de que
se compõe o Relatório, com toda certeza teríamos a
oportunidade de fazer discussão mais aprofundada,
com maior conhecimento da matéria por parte dos
Parlamentares, e dar um voto mais consciente.

Por esta razão é que encaminhamos a aprova
ção deste requerimento para a votação artigo por ar
tigo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento, Como votam os Srs. Líderes?

O SR. L1NDBERG FARIAS (PSTU-RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSTU vota
·sim", pela importância da matéria.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi
são do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR.. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do
orador.) - O PL vota "sim" e libera a bancada, Sr.
Presidente.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) -O PSB vota "sim", Sr. Pre
sidente.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador) -Sr. Presidente, o PTB vota
"não".

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vota":l0s ·não".

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "sim".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB respeita o
instrumento protelatório utilizado pelas oposições,
mas, como quer realmente votar a matéria, vota
"não·.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, creio que não teria
sentido a votação de emendas e destaques se fôsse
mos votar artigo por artigo. Por isso, o Partido da Fren
te Liberal recomenda o voto ·não". Aprimora-se o texto
é através de emendas e destaques, e não votando ar
tigo por artigo. O PFL recomenda o voto "não".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "não·.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimen

to permaneçam como se encontram. Os que forem
contra levantem o braço. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Se

nado Federal, ao apreciar a proposta da Emenda à
Constituição nº 33/95, ofereceu a mesma e vou sub
meter a votos o seguinte Substitutivo, ressalvados
os destaques:
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terno, e não podemos recorrer ao Presidente da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo
Casa - S.Exa. muitas vezes também não assume ao Plenário que este requerimento foi'Retirado pelo
esse papel moderador de magistrado, para garantir autor, nobre Deputado Alexandre Cardoso.
o poder da .Minoria -, a quem vamNos recorrer? Ao O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
S.upremo Tnbunal Federal, que frequentemente vem mesa requerimento nos seguintes termos:
dizendo que não interfere em questões internas des- Senhor Presidente
ta Casa? ~ós é que res~lvemos os nossos pr,?ble- Requeremos nos t~rmos do artigo 117, XVI, ar-
mas. E eVlde~t~mente n~o temos como resolve-los, tigo 159, § 4º, I e caput do artigo 160, do Regimento
porque a malona te~ Simplesmente profundo des- Interno da Câmara dos Deputados, preferência para
prezo pela democr,acla. a votação da Emenda Substitutiva Global n.!! 36-

E verdad~, ~Slr~, que.somos a favor de uma .re- CE/98, sobre o Substitutivo do Senado Federal à
forma da Prevldencla. FOI um Deputado do Partido Proposta de Emenda à Constit . - º 33-1 d
dos Trabal~ador~s .quem assumiu a bandeira da re- 1995, que "modifica o sistema deu~;:~id~~cia s~ia~
~rEma prevtlden1clána: o dDeputado Ed~ardo Jorge. estabelece normas de transição e dá outras provi-

. xa. pro oco ou emen a nesse sentido. Durante dências"
todo o debate, o meu partido apresentou proposta . -
global de reforma da Previdência, e a Oposição a .Sala, das Sessoes, 11-2-98. - Humberto Cos-
subscreveu, por entender necessária. Não para su- ta, Vlce-Llder do Bloco Parlam.entar PT/PDT/PCdoB.
primir direitos, mas para alargá-los; não para apro- O SR. PRESIDENTE. (Michel Temer) - Conce-
fundar a distribuição injusta da renda, pois somos do a palavra, ~ara encaminhar, ao Deputado Hum-
um dos países mais perversos e injustos do mundo berto Costa.
nesse aspecto, e não será com essas reformas neo- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
liberais que faremos o milagre peefelista da felicida- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.

as
e

de do povo brasileiro. Srs. Deputados, essa emenda, para a qual pedimos
Sr. Presidente, caros Deputados, quero regis- a pr;ferência de votação, é de autoria do Deputado

trar por último a presença neste plenário do Ministro Jose Machado e de dezenas de Parlamentares des-
Luiz Carlos Santos. No meu entendimento, S.Exa. ta Casa, respaldada pelo Bloco de Oposição.
nada tem a ver com a reforma da Previdência. Quem Queremos que essa emenda seja votada por-
deveria estar aqui é o Ministro Reinhold Stephanes. que s~a ~provação mostraria ser absolutamente viá-
Aliás, um privilegiado, porque se aposentou muito jo- v:1 a. Idéia .da :onstrução de um sistema de Previ-
vem. Deveria S.Exa., em nome da causa que defen- dencla SOCial nao só capaz de gerar o equilíbrio das
de, abrir mão Gol sua aposentadoria especial. Essa, sua~ contas, ~e s_e adaptar à nova realidade demo-
sim, é a denúncia que devemos fazer aqui. (Pal- gráfica do PaiS, nao só capaz de promover um siste-
mas.) ma baseado na justiça e na correção das distorções

O que faz aqui o Ministro Luiz Carlos Santos? e dos privilégios, mas, acima de tudo, a possibilida-
S.Exa. tem prerrogativa, afinal de contas é Parla- de de construção de um sistema que seja capaz de
mentar e, nessa condição, é bem-vindo, mas está reafirmar e de simbolizar esse pacto de gerações,
aqui para vigiar o voto dos Deputados da base do que deve ser a política de previdência social inserida
Governo. Portanto, quero registrar o meu protesto na política global de seguridade social.
contra a presença ostensiva de S.Exa., pressionan- A nossa proposta preconiza a instituição de um
do esta Casa e sua autonomia. sistema básico a que todos os brasileiros estejam

Era o que tinha a dizer. (Palmas) ) submetidos. Que todos, militares, juízes, Parlamen-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- tares, a ele estejam filiados e contribuam de maneira

bre a Mesa o seguinte igual. E aqueles que quiserem valores maiores de
Senhor Presidente, aposentadoria contribuam com o sistema comple-
Requeremos, nos termos do artigo 193, § 1º do mentar. Esta proposta permite aquilo que a emenda

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, adia- do Governo não oferece, ou seja, o combate frontal
mento de votação da PEC n.º 33-1/95 por quatro ses- e ininterrupto aos sonegadores e devedores da Pre-
sões. - Deputado Alexandre Cardoso, Líder do vidência Social. Esta emenda prevê a possibilidade
PSB. de quebra do sigilo bancário e fiscal. A proposta

está, ao mesmo tempo, preocupada com a realidade
demográfica e também em não atingir com essas
mudanças os trabalhadores mais sofridos. A nossa
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal, nos termos do § 3 0 do art. 60 da Constituição Federal,

promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 A Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 7° ..•.••..•.•.•••.•••••••••••...••.•.•••••••• '.' ...•..
XII - salário-familia pago em razão do dependente do

trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XXXIII proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;

"
"Art. 37 ••.•..••••••••••••••••••.•.•••.••••••••••••••••.
§ 7° É vedada a percepção simultãnea de proventos de

aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito .Federal e dos Municipios,
incluidas suas autarquias e fundações, é apsegurado regime
de previdência de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.

§.1° As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e
pensionistas e do respectivo ente estatal, na forma da lei,
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão de
valor igualou inferior ao limite máximo estabelecido para
os beneficios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201.

§ 2° Os servidores abrangidos pe~D regime de previdência
de que trata este artigo serão aposentados. calculados os

seus proventos a partir dos valores fixados na forma
do § 4°:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em
lei;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

111 .- voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo
de dez anos de efetivo exercicio no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:

al sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqúenta e cinco anos de idade e
trinta de contrlbuição, se mulher;

bl sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
temoo de contribuição.

§ 3° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração
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do respectivo servidor, no cargo efet:J:vo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão.

§ 4° Os proventos de aposentadoria,
concessão, serão calculados com base
servidor no cargo efetivo em que se der
na forma àa lei, corresponderão:

I - á totalidade da remuneração, no caso de ser igualou
inferior ao limiIe máximo estabelecido para os beneficios
do regime geral de previdência social de que t~ata

o art. 201;
II - gradualmente, de setenta por cento á totalidade da

remuneracão, nos demais casos.
§ 50 É vedada a adoção de requisitos e critérios

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica, definidos em ~ei comple~entar.

§ 60 Os requisitos de idade e:Õe tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto
no § 2°, 111, a, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercicio das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.

§ 70 Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos
cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a
percepcão de ma:s de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo.

§ 8° Lei discará sobre a concessão do
pensào por mort~, que será :gual ao valor dos
servidor falecido ou ao valor dos proventos
direito o servidor em atividade na data de seu
observado o disposto no § 4°.

§ 9° Observado o Qispos~~ no art. 37, XI, os proventos
de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma
proporcão e na mesma data, sempre que se modificar' a
remuneracão dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer
beneficios ou oanta~ens posteriormente concedidos aos
servidores em al:ividade, inclusive quando decorrentes da
transformacão ou reclassificacão do cargo ou funcão em que
se deu a aposen~adoria ou que serviu de referência para a
r.oncessão da pe~s&o, na forma da lei.

§ 10. O tempc de contribuicão federal, estadual ou
muni'tipal será contado para efeito de aposentadoria e o
tempo de serV1CO correspondente para efeito de
disponibilidade.

§ 11. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contrib~ição fictício.

§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando
decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos,
bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para
o reglme geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com
remu.,eração de cargo acumulável na forma desta
Constituicão, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeacão e ~xoneração, e de cargo eletivo.

§ 13. Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios
fixados para o regime geral de previdência social.

§ 14. Ao ··servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
bem. como de outro cargo temporário ou de emprego público,
apllca-se o regime geral de previdência .social.

§ 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdência
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complementar para os seus respectivos servidores titulares
de cargo efetivo, poderão fixar,. .para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regLue de
que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os
beneficios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201.

§ 16. Observado o disposto no art. 202, lei complementar
disporá sobre as normas gerais para a instituição de ~egime

de previdência complementar pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, para atender aos seus respectivos
servidores Li~ulares de ca=go efeLivo. .

§ 17. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o
disposto nos §§ 15 e 16 poderá ser aplicado ao servidor que
tiver ingressado no serviço público. aLé a data da
publicacão do ato de insLituicão do correspondente regime
de previdência complementar."

"Art.42 .
§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este

artigo e a seus pensi&nis~as o disposto no art. 40, §§ l°,
BO e 9°;"

"Art. 73 .
§ 3° Os MinisLros do Tribunal de Contas da União terão

as mesmas garantias, prerrogativas, i~pedi~entcs,

vencimentos e vantagens dos Minist~os do Superior Trjbunal
de Justica, aplicando-se-lhes, quanto ,~. apdseritãdotia e
pen~ão, as normas constantes do art. 40.

"Art.93 .. : .
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus

dependentes observarão o disposto no art. 40.

"Art .100 ' .
§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à

expedi cão de precatórios, não se aplica aos pagamentos de
obrigacões definidas em lei como de pequeno valor que a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em
virtude de sentença judicial transitada em julgado."

"Art. 114 ' : .
§ 3° Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de

oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195,
I, a, e 11, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentenças que proferir."

"Art .167 .
X - a utilização dos recu=sos provenientes das

contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 11,
para a realização de despesas distintas do pagamento de
benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201."

"Art. 194 , .

Parágrafo único . .I..............•.....•.....•.••••.. ·••··
VII - caráter democrático e descentralizado da

administração, mediante gestão quadripar:tite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados."

"Art.195•.........•............• ······················· .
I do empregador, da empresa e da entidade a ela

equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho

pagos ou creditados, a qualquer titulo, à pessoa fisica que
lhe preste serviço, mesmo sem vinculo empregaticio;

b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
11 - do t~abalhador e dos demais segurados da

previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;

,. ..
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§ 8° O produtor, o parceiro,
rurais e o pescador artesanal,

o meeiro e o arrendatário
bem como os respectivos
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cônjuges, que exerçam' suas aLividades em regime de eco...:>mia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social median;:e a aplicação de uma alíquota
sobre o resultado da comercialização da produção e farão
jus aos benefícios nos termos da lei. -

§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I
deste artigo poderão ter aliquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da
utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de
recursos para o sistema único de saúde e ações de
assistência social da União para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios,
observada a respectiva contrápartida de recursos.

§ 11. É vedada a concessão áe remissão ou anistia das
contribuições sociais de que trata os incisos I, a, e II
deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado
em lei complementar."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a
forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
incluídos os resultantes de acidentes do trabalho e idade
avançada;

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego

involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os

dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, a0

cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto
no § 2°.

§ l° É vedada a adoção de requisitos e criter~os

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
beneficiários do regime geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente
sob condições espec~a~s que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica, definidos em lei complementar.

§ 2° Nenhum beneficio que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá
valor mensal inferior ao salário mlnlmo.

§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para
o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na
forma da lei .

.§ 4° É assegurado o reajustamento dos beneficios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei.

~ 5° É vedada a· filiação ao regime geral de previdência
social, na qual idade de segurado faculta tivo, de pessoa
participante de ~egime próprio de previdência.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de
dezembro de cada ano.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime geral de
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
seguintes condições:

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher: e

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o
limite para os trabalhador.es rurais de ambos os sexos e
para os que exerçam s~as atividades em regime de economia
familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e
o pescador artesanal.

§ ao Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no
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inciso I do parágrafo anterior,
comprove exclusivamente tempo de
funções de magistério na educação
fundamental e médio.

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese· em que os diversos regimes de previdência
social se compensarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei.

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente
do trabalho, a ser ate'ndida concorrentemente pelo regime
geral de previdência social e pelo setor privado.

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qua!que~

titulo, serão incorporados ao salá~io para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. H

uArt. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autõnoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo,
baséado na constituição de reservas' que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar ..

§ 1° A lei complementar de que ~ trata este artigo
assegurará ao participante de planos de beneficios de
entidades de orevidência privada o nleno acesso ás
informações relâtivas à gestão de seus ~e~pectiyps planos.

§ 2° As contribuicões do empregador, os beneficios e
as condições contratuais previstas nos estatutos,
regulamento~ e planos de beneficios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos
participantes, assim como, à exceçã-o dos beneficios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes,
nos termos da lei.

§ 3° É vedado o aporte de recursos a entidade de
previdência privada pela União, Estados, Distrito Federa! e
Municipios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas,
salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em
hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder à
do segurado.

§ 4° Lei complementar disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto
patrocinadoras de entidades fechadas de previdê~cia

privada, e suas respectivas entidades fechadas de
previdência privada.

§ 5° A lei. complementar de que trata o parágrafo
anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas
permissionárias ou concessionárias de 'prestação de serviços
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públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada.

§ 6° A lei complementar a que se refere o § 4 ° deste
artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos
membros das diretorias das entidades fechadas de
previdência privada e disciplinará a inserção dos
participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação."
Art. 2° A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais

Gerais, é acrescida dos seguintes artigos:
UArt. 247. Os benefícios pagos, a qualquer título,

pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência
social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, obedecerão
ao. disposto no art. 201, § 4°, e os não sujeitos ao limite
máximo de valor fixado para os benefícios concedidos oor
esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI:

Art. 248. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento de proventos àe aposentadorias e' pensões
concedidos aos respectivos servidores e seus dependentes,



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04069

em adição aos recursos .dos respectivos tesouros, a União,
os Estados, o Distrito Federal" e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes
das contribuições previstas' no art. 40, § 1°, e por bens,
di"reitos e' ativos de· qualquer natureza, mediante lei, que
disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

Art. 249. Com o obje~ivo de assegurar recursos para
o pagamento dos benefícios concedidos pelo . regime geral de
preV'idência social, em adição aos recursos de sua
arrecadacão, a União poderá constituir fundo integrado por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei,
que disporá sobre a natureza e administração desse fundo."
Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a

qualquer tempo, nas condições previstas na legislação vigente à data
da publicação desta Emenda, aos servidores públicos e aos segurados do
regime geral de previdência social que, até essa data, tenham cumprido
os requisitos para obtê-las.

§ l° O servidor de que trata este artigo, que tenha completado
as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em
atividade fârá jus a isenção da contribuição previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 2°,
III, d, da Constituição.

§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores
e seus dependentes que, na data da publicação desta Emenda, tenham
cumprido os requisitos para obtê-los,' serão calculados de acordo com a
legislação vigente naquela data.

§ 3° Observado o disposto no art. 40, § 15, da Constituição, os
proventos de aposentadoria e as pensões a serem concedidos aos
servidores e seus dependentes que adquirirem o direito ao beneficio
após publicação desta Emenda serão calculados de acordo com o disposto
nos §§ 4° e ao do mesmo artigo.

§ 4° São mantidos todos os direitos e garantias as~egurados nas
disposições constitucionais vigentes ·à data de publicação desta Emenda
aos servidores inativos e pensionistas, civis e militares, anistiados
e ex-combatentes, assím como àqueles que já cumpriram, até aquela
data, os requisitos para usufruirem tais direitos, observado o
disposto no art. 37, XI, da Constituição.

Art. 4° Observado o disposto no art. 40, § lI, da Constituição,
o tempo de servico considerado pela legislação vigente para efeito de
aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será
contado como tempo de contribuição.

Art. 5° O disposto no art. 202, § 3°, da Constituição, quanto à
exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a
contribuição do sogurado, terá vigência no 'prazo de dois anos a partir
da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes, na data de
publicacão da lei complementar a que se refere o § 4° do mesmo artigo.

Art. 6° As entidades :echadas de previdência privada
patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e
sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a
contar da publicacão desta Emenda, seus planos de beneficios e

serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena
de intervencão, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas
patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento
do disposto neste artigo.

Art. 7° Os projetos das leis complementares previstas no
art. 202 da Constituição deverão ser apresentados ao Congresso
Nacional no- prazo máximo de noventa dias após a publicação desta
Emenda.

Art. ao O~servado o disposto no art. 4° desta Emenda e
ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela
estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com
proventos calculados de acordo com o art. 40, § 4°, da Constituição,
àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na
Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de
publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta
e oito anos de idade, se mulher;

II ~ tiver cinco anos de efetivo exercicio no cargo em que se
dará a aposentadoria;
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a) trinta e cinco anos, se homem,. e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional 'de contribuição equivalente a vinté"por

cento do tempo que, na data da publicação' desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alinea anterior.

§ 1° O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o
disposto em seus incisos I e 11, e observado o disposto no art. 4°
desta Emenda, pode aposentar-se com provento.s proporcionais ao. tempo
de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no minimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e ..vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um periodo adicional de contribuição equivalente. a quarenta.

por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alinea anterior;

II os proventos da .aposentadoria \proporcional serão
equivalentes a setenta por cento do valor. máximo que o servidor
poderia obter de acordo com o caput, acrescido de cinco por cento por
ano de contribuicão que supere a soma a que se refere o inciso
anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público
e de Tribunal de Contas o disposto peste artigo.

§ 3° Na aplicacão do disposto no parágrafo anterior, o
magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas,
se homem, terá o tempo de servico exercido até a publicação desta
Emenda contado com o·acréscimo de dezessete por cento.

§ 4° O professor, servido= da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que,
até a data da publicação àesta Emenda, tenha ingressado, regularmente,
em cargo efetivo de magistério e que opte· por aposentar-se na forma do
disposto no caput, terá c tempo de serviço exercido até a publicação
desta Emenda contado com o acré~cimo. de dezessete por cento, se homere,
e de vinte por cento,., se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício. das funções áe
magistério.

§ 5" O servidor de que trata este artigo, 'que, após completar
as exigências para aposentadoria.estabelecidas no caput, permanecer em
atividade,' fàrá jus a isenção' da, .contribuição previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria contidas no art •. 40, § 2°,
111, a, da Constituição.

§ 6° Para os efeitos do 'cálculo dos proventos de aposentadoria
previstos no caput deste: artigo, a lei a que se refere o art. 40,
§ 4°, da Constituição, 'ao estabelece~.agradualidadeprevista em seu
inciso 11, observará a, .remuneração ,percebida pelo .servidor e o tempo
de serviço prestado à data·àa publicação desta.Emenda.,

Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e
ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela
estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado
o ·direito à aposentadoria ao, segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda,
quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinQÜenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

11 - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, ·se mulher; e
b) um periodo adicional de contribuição equivalente a vinte por

cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da alinea anterior.

§ 1° O segurado de que J:rata este artigo, .. desde que 'atendido o
disposto no inciso I do capdt, é observado o disposto no art. 4°' desta
Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de
contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no minimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta

por cento do -tempo que, na data da publicação 'desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da alinea anterior;

II - o valor da aposentaâõr-íã-proporcionaicsérâ'equivalente a
setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o caput,
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Do Deputado Humberto Costa: destaque para
votam os Srs. Líderes? votação em separado da Emenda nº 37-CE.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço Do Deputado Humberto Costa: destaque para
a palavra para uma questão de ordem. votação em separado da Emenda nº 8-CE/98.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Do Deputado Humberto Costa: Emenda nº 12-
V.Exa. a palavra. CE, do Sr. Paulo Rocha e outros.

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem Do Deputado Humberto Costa: Emenda nº 58,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, formulo esta do Sr. Paulo Paim e outros.
questão de ordem a V.Exa., com base no Regimento Do Deputado Humberto Costa: supressão da ex-
Interno. Exatamente quando é anunciada a emenda pressão "os cargos eletivos e os cargos em comissão,
constitucional, ressalvados os destaques, o Regi- declarados em lei de livre nomeação e exoneração",
mento Interno garante aos Deputados o conheci- constantes da redação dada ao §7º do art. 37 da
mento das matérias destacadas, a fim de orientar os Constituição Federal.
encaminhamentos sobre a matéria principal. Minha Do Deputado Humberto Costa: Emenda nº 56-CE.
questão de ordem é no sentido de solicitar informa- Dos Deputados Gerson Peres, Odelmo Leão,
ção à Mesa sobre os destaques e das matérias des- Inocêncio Oliveira, Aécio Neves, Geddel Vieira Lima,
tacadas que estão sobre a mesa. Paulo Heslander e Luis Eduardo: supressão do § 1º

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa. do art. 40, que trata da questão dos inativos.
tem razão na sua questão de ordem, e sabe V.Exa. Do Dep~do Humberto Costa: Emenda nº 45-CE.
disso. Entretanto, peço a colaboração de V.Exa. Na Destaque para Votação em Separado da expres-
verdade, temos muitos destaques, e como eles não são: "e pensionistas eHe Hde valor igualou inferior ao
serão votados hoje - até, muito provavelmente, ape- limite máximo estabelecido nos registros do regime ge-
nas um ou dois destaques sejam votados, e serão ral de previdência social de que trata o art. 201 H.
anunciados no momento próprio -, consulto V.Exa.,
pedindo a sua colaboração, se eu poderia anunciar Do Deputado Humberto Costa: §1º do art. 40.
esses destaques à medida em que fossem sendo Idêntico, dos Deputados Gerson Peres, Odel-
votados. mo Leão, Inocêncio Oliveira, Aécio Neves, Geddel

Faço esta consulta a V.Exa., como colabora- Vieira Lima, Paulo Heslander e Luis Eduardo.
ção aos trabalhos da Casa. Do Deputado Humberto Costa: destaque para

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, ja- votação em separado da Emenda nº 20-CE.
mais deixarei de colaborar com a Casa. No entanto, Do Deputado Humberto Costa: destaque para
considerando a importância desta matéria e sabendo votação em separado da Emenda nº SO-CE.
que há negociações sobre matérias destacadas que Do Deputado Humberto Costa: destaque para
a Casa não conhece, solicito a V.Exa. - e peço des- a Emenda nº 38-CE.
culpas aos Deputados - que dê conhecimento dos Do Deputado Humberto Costa: destaque para
destaques ao Plenário. votação em separado da Emenda nº 61-CE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa- Do Deputado Humberto Costa: destaque para
do José Genoíno, V.Exa. tem razão na questão de votação em separado da Emenda nº 67-CE.
ordem. Vou ler uma por uma. Do Deputado Humberto Costa: destaque para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a votação em separado da Emenda nº 40-CE.
atenção e a paciência dos Srs. Deputados. Do Deputado Humberto Costa: destaque para

Estou alertando os Srs. Parlamentares que se votação em separado da Emenda nº 48-CE.
trata de mero anúncio dos destaques. Depois a Do Deputado Humberto Costa: destaque para
Mesa examinará se serão acolhidos ou não, ou seja, votação em separado das expressões "sessenta
a menção aos destaques não significa acolhimento anos de idade" e "cinqüenta e cinco anos de idade",
imediato dos mesmos. constantes da redação dada à alínea "a" do inciso 111

Há requerimento de destaque assinado pelo do § 2º do art. 40.
Deputado Humberto Costa, que pede votação em Do Deputado Humberto Costa, Emenda nº 73-
separado da Emenda nº 10-CE/98. CE, do Deputado Sergio Arouca. Votação em sepa-

Destaques para Votação em Separado da rado das expressões "no caso de ser igualou infe-
Emenda nº 36-CE, de autoria dos Deputados José rior ao limite máximo estabelecido para os benefícios
Machado, Humberto Costa e Eduardo Coelho. do regime geral da Previdência Social, de que trata o



Dos Deputados José Carlos Vieira e Inocêncio
Oliveira: destaque para votação em separado da ex-
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art. 201", no inciso I do § 4º do art. 40, e o inteiro ta anos de idade" e "cinqüenta e cinco anos de ida-
teor do inciso 11 do mesmo parágrafo do art. 40." de", constantes da redação dada pelo inciso I § 7º

Do Deputado Humberto Costa: destaque para do art. 201 da Constituição Federal.
votação em separado da Emenda nº 6-CE. Do Deputado Humberto Costa, Emenda 46-CE.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para De igual maneira, Deputado Eduardo Coelho.
a Emenda nº 11-CE. De igual maneira, o Deputado Do Deputado Humberto Costa: destaque para
Eduardo Coelho. votação em separado da expressão "na educação

Do Deputado Humberto Costa: destaque para infantil e no ensino fundamental", constante da reda-
votação em separado da expressão ·complementar", ção dada ao § 8º do art. 201.
constante da redação dada ao § 5º, do art. 40. Do Deputado Humberto Costa: destaque para

Do Deputado Humberto Costa, Emenda nº 47-CE. votação em separado das expressões ·concorrente-
Do Deputado Humberto Costa: destaque para mente" e ·pelo setor privado·, constantes da redação

votação em separado da expressão "na educação dada ao §10 do art. 201 da Constituição Federal.
infantil e no ensino fundamental·, constante da reda- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro-
ção dada ao § 6º do art. 40. go a presente sessão pelo prazo de uma hora.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Do De-
tação em separado da expressão "ou de emprego públi- putado Humberto Costa, Emenda 26-CE.
co", constante da redação dada ao § 14, do art. 40. Do Deputado Humberto Costa, Emenda 63-CE.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para Do Deputado Humberto Costa, Emenda 3-CE.
votação em separado do § 15, do art. 40. Do Deputado Humberto Costa: destaque para

Do Deputado Humberto Costa: destaque para votação em separado da expressão "privada", cons-
votação em separado da expressão ·observado o tante da redação dada ao caput do art. 202 da
exposto no art. 202", constante da redação dada ao Constituição Federal.
§ 16 do art. 40. Do Deputado Humberto Costa, Emenda 32-CE.

Do Deputado Humberto Costa, Emenda nº 13-eE. Do Deputado Humberto Costa, Emenda 35-CE.
Do Deputado Hélio Rosas, Emenda 24-CE. Do Deputado Humberto Costa: destaque para
Do Deputado Humberto Costa, Emenda 5-CE. votação em separado da expressão 'obedecerá ao
Do Deputado Jair Bolsonaro, igual emenda. disposto no art. 201, § 4º", constante da redação
Do Deputado Valdemar Costa Neto: destaque dada ao art. 247 da Constituição Federal.

para votação em separado do inciso VI do art. 93. Do Deputado Humberto Costa: destaque para
Do Deputado Humberto Costa, Emenda 64-CE. votação em separado da expressão ·obedecerá ao
Do Deputado Humberto Costa, Emenda 68-CE. disposto no art. 201, § 4º", constante da redação
Do Deputado Humberto Costa, Emenda nº 15-eE. dada ao art. 247 da Constituição Federal.
De autoria dos Deputados Ney Lopes, Inocên- Emenda 14-CE, Deputado Humberto Costa.

cio Oliveira e Roberto Jefferson: destaque para vota- Emenda 4-CE , Deputado Humberto Costa.
ção em separado da expressão "incluídos os resul- Emenda 16-CE, Deputado Humberto Costa.
tantes de acidentes de trabalho·, contida no inciso I Emenda 41-CE, Deputado Humberto Costa.
do art. 201. Emenda 7-CE, Deputado Humberto Costa.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para Destaque para votação em separado do inciso
votação em separado da expressão ·complementar", I do art. 8º do substitutivo, do Deputado Humberto
constante da redação dada ao § 1º do art. 201. Costa.

Do Deputado Humberto Costa, Emenda 25-CE. Do Deputado Humberto Costa: destaque para
Do Deputado Humberto Costa, Emenda 60-CE. votação em separado do inciso 11 do § 1º do art. 8º
Do Deputado Humberto Costa: destaque para do Substitutivo.

votação em separado das expressões ·situação na Do Deputado Humberto Costa: destaque para
qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal po- votação em separado da expressão "de que trata
derá exceder a do segurado·, constantes da redação esse artigo·, constante do § 1º do art. 8º e § 1º do
dada ao § 3º do art. 202 da Constituição Federal. art. 9º do Substitutivo.

Do Deputado Humberto Costa, Emenda 57-CE. Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 43-
Do Deputado Humberto Costa, Emenda 42-CE. CE.
Do Deputado Alexandre Cardoso: destaque

para votação em separado das expressões ·sessen-
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pressão "desde que atendido o disposto" do inciso I
do caput, assim como votação em separado do inci
so I do art. 9º.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para
votação em separado do inciso I do art. 9º.

Do Deputado Humberto Costa: inciso I do art.
9º.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para
votação em separado da alínea "b" constante do in
ciso I do § 1º do art. 9º.

Do Deputado Humberto Costa: destaque para
votação em separado do inciso 11 do § 1º do art. 9º.

Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 9.
Do Deputado Humberto Costa: destaque para

votação em separado da Emenda n.º 33-CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 59-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, destaque para

votação em separado do art. 15 do Substitutivo.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 49-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 55-

CE.
Dos Deputados Júlio Cesar e Inocêncio Olivei

ra: supressão do art. 16 do Substitutivo.
Do Deputado Humberto Costa, de igual manei

ra: art. 16 do Substitutivo.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 17-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 21-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 54-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 44-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 1-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 18-

CE.
Do Deputado Cunha Lima, de igual maneira,

para a Emenda n.º 18-CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 19-

CE.
Do Deputado Humberto Costa, Emenda n.º 62-

CE.
São os destaques oferecidos.
O SR. JOSÉ GENUíNO - Sr. Presidente, peço

a palavra para um esclarecimento sobre a questão
de ordem que levantei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o art. 162 do
Regimento Interno trata dos destaques para votação
em separado.

Ao responder minha questão de ordem, V.Exa.
informou corretamente, com base no que estabelece
o inciso I do art. 162:

Art.162 .

I - o requerimento dever ser formulado
até ser anunciada a votação da proposição,
se o destaque atingir alguma de suas partes
ou emendas.

Em se tratando de destaque para votação em
separado, só existem duas possibilidades para que
ele não seja aceito, de acordo com os incisos JII e
IV:

Art.162 .

11I - não se admitirá destaque de
emendas para constituição de grupos dife
rentes daqueles a que, regimentalmente,
pertençam;

IV - não será permitido destaque de
expressão cuja retirada inverta o sentido da
proposição ou a modifique substancialmen
te.

V. Exa. disse que necessariamente não seriam
aceitos destaques. Estava-se referindo a essas duas
hipóteses, incisos 11I e IV?

É o esclarecimento que solicito à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou

me referindo a essas duas hipóteses e a algum outro
vício regimental que se verifique no exame da maté
ria.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, solicito a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando V.
Exa. anuncia a votação, ressalvados os destaques,
no caso do DVS admitido, cria-se um buraco no tex
to.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o Substituto do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição n.º33, de 1995, em primeiro
turno, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
pela importância da matéria, gostaria de encaminhar
da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. o direito.

Se V. Exa. me permite, Deputado Lindberg Fa
rias, antes de os Srs. Líderes se manifestarem, que
ro dizer que, numa reunião de Líderes em que esta-
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Já levantei anteriormente questão de ordem a belecemos procedimentos, ficou firmado que cada
V. Exa., logo após a votação da reforma administrati- Líder teria cinco minutos para o encaminhamento,
va, e até hoje não obtive resposta. sem embarg9 de o Regimento Interno estabelecer o

Minha preocupação é a seguinte: a partir da tempo máximo de um minuto.
votação do Substitutivo, ressalvados os destaques, Afirmo ao Plenário que observarei esse prazo,
o DVS provoca um buraco no texto. Se o autor do fruto do acordo dos Srs. Líderes.
destaque retirar o DVS, é porque a matéria não foi Com a palavra o Deputado Lindberg Farias,
votada. Como ela ficará posteriormente? . pelo prazo de cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apro- O SR. LINDBERG FARIAS (PSTU-RJ. Sem
veito a oportunidade para responder às questões de revisão do orador.) -Sr. Presideflte, estamos já no
ordem formuladas por V.Exa. e pelo Deputado Adyl- último ano desta Legislatura e, em vários momentos,
son Motta. durante os três anos em que convivemos nesta

Compreendendo que a orientação, até aqui se- Casa, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
guida pelas Presidências anteriores, no sentido de conseguiu que o Congresso Nacional baixasse a ca-
admitir a retirada de requerimento de destaque para beça às exigências do Palácio do Planalto.
a votação em separado contava com a aquiescên- Assim foi na quebra do monopólio estatal do
cia, via de regra, unânime do Plenário, em face do petróleo e na quebra do monopólio estatal das tele-
elevadíssimo número de destaques apresentados comunicações; assim também foi na vergonhosa
antes da vigência da Resolução n.º 5, de 1996, que barganha realizada pelo Governo na votação da ree-
muitas vezes tornariam inviáveis de outro modo as leição, com escândalos que estouraram por toda im-
deliberações, tendo em vista a mudança regimental prensa, e assim foi na reforma administrativa.
havida; considerando o contraditório estabelecido e Creio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
atendendo ao que considera a melhor interpretação res, que talvez esta seja a noite mais importante
das disposições aplicáveis, reformulo tal praxe para, desta Legislatura. Esta é uma daquelas votações
doravante, considerar não regimentais os pedidos de que carimbam a trajetória política de um Deputado.
retirada de requerimento de destaque para votação Pela sua importância, a votação desta noite carimba
em separado já aceitos pela Mesa e tendo sido pro- a trajetória política de qualquer um dos Deputados
cedida a votação da proposição principal. presente. Chego a dizer que no campo da luta pela

Respondida, portanto, a questão de ordem de resistência social, no campo dos direitos sociais,
V. Exa. esta votação da reforma da Previdência tem paralelo

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- ao que era no campo democrático a votação das di-
dente, agradeço a V. Exa. a resposta. Esse era nos- retas já.
so entendimento. Por isso, digo a cada Parlamentar que aqui se

Então, os destaques para votação em separa- encontra que esta reforma da Previdência é crimino-
do, depois de acolhidos, não poderão mais ser reti- sa: penaliza os mais desfavorecidos. O jovem traba-
rados. Ihador que começa a trabalhar com quinze anos vai

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois precisar de 45 anos para poder se aposentar.
não. Todos aqui sabem que o problema não é de

caixa; todos sabem que o Governo retém recursos
da Previdência, desvia verbas para outras áreas.

O Deputado Arlindo Chinaglia fez estudo que
mostra que as cem maiores empresas devedoras
deviam mais de 12 bilhões de reais e também que o
Governo Federal não fiscaliza, não corre atrás dos
sonegadores. O que está claro e todos sabem é que
o verdadeiro motivo da reforma da Previdência é en
tregar de bandeja esse mercado lucrativo aos ban
queiros internacionais.

Por isso, em nome do PSTU, quero falar para
cada Parlamentar que a opinião pública se levantou
contra esta reforma da Previdência. Ontem, ocorre
ram atos em todos os Estados deste País. Qualquer



V.Exas. fiquem certos de que este é o momen
to em que cada um terá carimbada a sua atuação
neste Parlamento, e sabemos dos riscos, sabemos
que vivemos num momento de incertezas em nosso
País. Esse projeto de Fernando Henrique Cardoso
passa por um momento de extremas dificuldades.

Fiquem certos, Srs. Parlamentares, de que, se
fizer água nesse projeto de Fernando Henrique Car
doso, os Deputados que tiverem votado a favor da
reforma da Previdência serão levados por essa en
xurrada, pagarão nas eleições de 1998.

Por isso, o PSTU é contra essa reforma. E
anuncio que só estamos votando o projeto porque
ainda haverá destaques, segundo turno, e até a vo
tação final haverá muita luta, muita paralisação, mui
ta greve neste País contra a reforma da Previdência.
Engana-se quem pensa que o povo não vai se le
vantar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço

ao Srs. Líderes que observem o prazo acordado de
5 minutos.

Como vota o PV, Deputado Fernando Gabeira?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero partir do princípio de que a reforma
da Previdência é uma necessidade; quero partir do
princípio de que a filosofia dessa reforma deve ser
proteger aqueles que ganham menos e cortar todos
os privilégios.

O Governo tem dito que reconhece a urgência
da reforma da Previdência. Tem dito também, na te-
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pesquisa de opinião pública mostra claramente que levisão e nos jornais, que ela é destinada a cortar
o povo está contra essa reforma da Previdência, por privilégios, a melhorar a vida daqueles que ganham
isso a mídia não está divulgando. menos.

Quero falar aos Parlamentares sobre o pronun- No entanto, Sr. Presidente, constatamos um
ciamento do Deputado José Carlos Aleluia, que fala- paradoxo formidável nessas afirmações do Governo.
va numa maioria serena a favor do Governo e numa Ele diz que esta reforma é em favor dos mais po-
minoria que gritava. Na verdade, essa expressão é a bres, que vai salvar o Brasil; diz, como disse o Depu-
mesma que Fernando Collor de Mello utilizou ao fa- tado José Lourenço na televisão, que é, na verdade,
lar das mobilizações pelo "Fora Collor". uma distribuição de renda.

Engana-se o Deputado José Carlos Aleluia. A No entanto, Sr. Presidente, como Deputado
maioria está se levantando contra esse projeto de Federal do Rio de Janeiro, não recebi um telegrama
reforma da Previdência. E faço um alerta: todos sa- a favor da reforma. Como Deputado Federal, percor-
bem que esse projeto faz parte de um programa ri o Brasil, e não vi um mísero cartaz de apoio a esta
mais geral, faz parte do projeto neoliberal que estão reforma. Não houve um grupo sequer que viesse
querendo instalar, a rolo compressor, por todo o aos corredores do Parlamento para apoiá-Ia. Como
mundo. explicar isto? Seria um processo de falsa consciên-

Pois bem, Srs. Parlamentares. Esse projeto cia, em que o Governo decide salvar o País, que não
está em crise. Olhem para a crise econômica no Su- se dá conta de que o Governo vai salvá-lo? Os seto-
deste Asiático! Olhem para a nossa crise econômica! res mais representativos e combativos do País vão

às ruas dizer que não querem a reforma. Apesar dis
to, o Governo insiste, sabendo que vai vencer; deci
de fazer uma reforma da Previdência contra a vonta
de popular. Este é o grande erro que o Governo e a
maioria cometem. É o erro do economicismo, de se
basear em números, em estatísticas duvidosas e de
cidir que vai salvar o País, mesmo contra a vontade
popular.

Sr. Presidente, em minha história pessoal, tam
bém já pensei em salvar o País contra a vontade do
povo. Os resultados costumam ser muito trágicos.
Evidentemente, o Governo se interessa apenas pe
los resultados imediatos. Amanhã os jornais publica
rão que o Governo ganhou a reforma da Previdên
cia. Ele se sentirá vitorioso e pensará que este é o
melhor caminho, mas não é. É um caminho errôneo,
que se desgastará a longo prazo.

Não podemos computar, no debate atabalhoa
do das reformas, quantos aposentados tiveram cri
ses nervosas, quantos tiveram suas doenças agra
vadas e quantos até podem ter-se suicidado, por fi
carem com medo do processo que estamos vivendo.

No entanto, o Governo resolveu que faria a re
forma, contra a vontade da população, sem conven
cê-Ia e, mais ainda, sem discutir com os partidos de
oposição adequadamente. Não reconheceu que o
Partido dos Trabalhadores, que está fazendo dez
anos, é o representante mais legítimo de todos os
setores organizados e tinha uma proposta de refor
ma da Previdência, uma proposta com a qual me
identifico, na pessoa do Deputado Eduardo Jorge. O
Governo não buscou esse caminho. Buscou o cami
nho aritmético da vitória, buscou o caminho fácil das



04076 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

transações dentro do Parlamento. O resultado será nha a medida provisória em questão acerca da revo-
um desgaste a longo prazo, será uma reforma que gação das normas específicas sobre as aposentado-
dará muito trabalho. rias especiais.

Muito brevemente teremos que voltar ao tema É evidente, e de clareza cristalina, que se não
e realizar a verdadeira reforma que os trabalhadores foi revogada uma lei, sua revogação não pode ser
querem, que corte os privilégios e proteja aqueles mantida por outra, e o Congresso Nacional resolveu
que ganham menos. Esta reforma de hoje não atin- manter em vigor o Decreto Lei n.2 158/67, preser-
ge esses objetivos. vando o direito dos aeronautas, aprovando emenda

O Partido Verde vota contra. de nossa autoria, apresentada à Medida Provisória
O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente, n.º 1.596/14, de 1996, com aquela finalidade.

peço a palavra para uma questão de ordem. Tendo em vista as disposições regimentais, en-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. tendemos que a presente questão de ordem reclama

Exa. a palavra. a V. Exa. decisão no sentido de declarar prejudicada
O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT-SP. Sem a manutenção da revogação do Decreto Lei n.º 158

revisão do orador.) - Sr. Presidente, com base no pela proposta de Emenda Constitucional n.º 33/95.
art. 95 do Regimento Interno, combinado com os O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
arts. 163, inciso 11, e 164, formulo a V.Exa. a seguin- Deputado, na parte final da sua questão de ordem,
te questão de ordem: V. Exa pleiteia que a Mesa declare a prejudicialidade

Foi objeto de deliberação pelo Plenário do Con- do decreto lei?
gresso Nacional, em 3'de dezembro próximo passa- O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente, o
do, a Medida Provisória n.º 1596/14, de 10 de no- Decreto Lei n.º 1W foi mantido por unanimidade du-
vembro de 1977, tendo sido aprovada na forma da rante a votação da medida provisória, que hoje é lei.
Lei n.º 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na qual, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que
dentre outras alterações, a legislação previdenciária pleiteia V. Exa nesta questão de ordem?
pátria promoveu a revogação dos seguintes diplo- O SR. JAIR MENEGUELLI - Pleito que não
mas legais: poderá ser votado novamente pela PECo Já foi man-

- Lei n.º 3.529, de 13 de janeiro de 1559. tido unanimemente pelo decreto.
- Lei n.º 5.527, de 8 de novembro de 1968. A PEC mantém a revogação de algo que não
- Lei n.2 6.903, de 30 de abril de 1981. foi revogado.
- Lei n.º 7.850 de 23 de outubro de 1989. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Res-
Trata-se de dispositivos normativos que regula- ponderei à questão de ordem de V.Exa com base

vam aposentadorias especiais devidas às categorias em um princípio do nosso sistema jurídico, o da hie-
profissionais, em vista da presunção legal de que rarquia das normas.
tais atividades incorriam em riscos à saúde ou à inte- Se a emenda constitucional for promulgada re-
gridade física, tais como' telefonistas, marítimos e vogando o decreto lei... Aliás, o caso nem é de revo-
outros. gação; esta é expressão inadequada que se usa no

Registre-se, contudo, Sr. Presidente, que a Direito. Quando norma de hierarquia superior contra-
medida provisória referida, que já estava em sua dé- ria norma de hierarquia inferior, o caso é de perda
cima quinta edição, revoga ainda o Decreto Lei n.º de eficácia, ou seja, a norma inferior desaparece do
158, de 10 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre mundo jurídico.
aposentadoria especial dos aeronautas. Portanto, se for promulgada a emenda consti-

Ao deliberar sobre a medida provisória, conver- tucional, evidentemente, esta norma superior vai reti-
tendo-a na Lei n.º 9.528/97, resolveu o Congresso rar a eficácia da norma inferior.
Nacional manter a aposentadoria especial dos aero- O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente,
nautas, pelo voto unânime dos Líderes desta Casa e então, não poderia constar da emenda
do Senado Federal, já que é notória a especificidade O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Indefiro
desta categoria profissional e sua sujeição às condi- a questão de ordem de V.Exa.
ções de trabalho internacionalmente reconhecidas O SR. JAIR MENEGUELLI- Vou recorrer, Sr.
como desgastantes e perigosas. Presidente.

Tal deliberação, contudo, é posterior à aprova- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pode V.
ção pelo Senado Federal do Substitutivo à PEC n.2 Exa. interpor recurso que será encaminhado para a
33/95, cujo art. 15 consigna repetindo o que dispu- Comissão de Constituição e Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos Diferentemente, o que estamos discutindo aqui
prosseguir nos encaminhamentos. Como votam os é um modelo de Governo, conjuntural. A Previdên-
Srs. Líderes? eia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- pode ser pensada como uma questão de Governo.
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Ela é um pacto de gerações.
putados, sem sombra de dúvidas, esta é uma das Aqui se disse muito que estamos vivendo uma
discussões mais importantes e substantivas que te- transição demográfica, e estamos, sim, mas a Previ-
remos na Casa neste final de século. dência basicamente é o contrato, é o compromisso

Não se trata de discussão simplesmente técnica de solidariedade entre gerações. Não pode ser ins-
sobre como podem ou sobre como devem ser realiza- trumento de política conjuntural de governo algum.
das mudanças na seguridade. A Previdência Social Até entendemos que temos de desestatizar a
brasileira representa, por um lado, conquistas significa- Previdência. Não é privatizar, mas tomá-Ia pública,
tivas dos trabalhadores. Por outro, nela sempre houve fora do Estado, para que não seja instrumento de
espaço para a desapropriação dos trabalhadores, a política de Governo, mas instrumento de política de
corrupção, a utilização dos recursos da seguridade geração e que seja administrada de forma democrá-
para objetivos de políticas conjunturais, os desvios de tica por aqueles que são os verdadeiros interessa-
recursos, o tratamento indigno dos aposentados, por dos da Previdência; não por um Ministro que se apo-
vezes submetidos a filas intermináveis e complicações sentou precocemente. Que a Previdência seja admi-
da burocracia. Não temos dúvida alguma de que a nistrada pelos trabalhadores, pelos aposentados, pe-
Previdência Social tem de ser mudada. los empresários, pela sociedade brasileira.

Essa é a grande questão no final de século. O Essa é a discussão que esta Casa tinha que
que discutimos hoje é uma questão de método e de- fazer. Temos que fazer uma discussão que reflita o
mocracia. Todos concordamos em que a Previdên- espírito do que está acontecendo neste final de sé-
cia tem de ser mudada. E:xistem os substitutivos do culo, não discutir um Estado atrasado, falido, corrup-
PT, e o PPS também apresentou sua proposta. Que- to, que nada resolve e de nada dá conta; mas, sim,
remos mudar a Previdência. Mas como fazê-lo? Pro- discutir o que é o espaço do público.
movendo a reforma da Previdência como se sim- O que teríamos de fazer se tivéssemos cora-
plesmente fosse o campo de uma reforma tributária gem e outro método democrático de debate com a
que o Governo não teve coragem de fazer? Aceitan- sociedade brasileira era propor o renascimento do
do argumentos de que ela está falida, quando sabe- espaço público, não do espaço simplesmente esta-
mos que, em 1997, dos recursos arrecadados e da- tal. O espaço público é a gestão democrática da Pre-
queles destinados na Constituição para a seguridade vidência. Trabalhadores, empresários aposentados
social 13 bilhões de reais não foram repassados? discutindo o novo modelo, um modelo que significa-
Aceitando uma reforma - e com o maior respeito ria esse pacto de gerações, e não política de desvios
que temos aos Relatores tanto do Senado Federal de recursos, não política fisiológica, clientelista,
como da Câmara dos Deputados - que inclui em oportunista, eleitoral em determinados momentos.
matéria de Previdência questão de receita, de des- Por isso, defendendo uma reforma democráti-
conto no Imposto de Renda? ca, pública da Previdência, o PPS vota contra. Infe-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isto é Iizmente consideramos essa proposta medíocre, res-
um absurdo. trita, limitada e que não vai resolver os problemas

Temos de discutir uma reforma democrática da dos aposentados nem dos trabalhadores deste País.
Previdência, uma Previdência que seja universal, Muito obrigado. (Palmas.)
que seja instrumento de poupança pública, que seja O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
instrumento de distribuição de renda, e, principal- orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mente, que seja discutida com o povo brasileiro. vivi o Estado Novo de Getúlio Vargas, honrado Pre-

Estamos em um processo lento, demorado, sidente, vivi a situação de exceção dos governos mi-
complicado na reforma da saúde. Mas como ela foi litares e jamais vi praticarem contra o servidor públi-
feita? Foi feita em conferências, em que se debateu co violência do tamanho da que estão querendo per-
com os trabalhadores, com os representantes das petrar.
centrais sindicais, com os pesquisadores, com os Misturaram Previdência com outras reformas,
médicos, com os profissionais, com todos, até che- embutiram questões que deveriam ser tratadas na
gar a um novo modelo a ser implantado. reforma tributária e outras que deveriam ser discuti-



04078 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

das na reforma administrativa. Fizeram uma série de e não fará bem a ninguém. O próprio Governo diz
promessas. Quem sabe se tudo· isso vai acontecer! que essa reforma não salvará nem a Previdência
O Governo criou a CPMF para salvar a saúde. Aliás, Social. Por que então fazer dessa maneira? Estão
ela era provisória, 'mas já foi prorrogada. O Fundo de desmoralizando o servidor público. Estão levando a
Estabilização Fiscal também era provisório, mas se intranqüilidade a milhares de trabalhadores. Eu digo:
perenizou. Quanto à Lei Kandir, dizia-se que não ia o Governo esqueceu o povo, os segmentos da so-
prejudicar Estados e Municípios, mas já tirou do meu ciedade e desconhece o servidor público.
Estado quase 200 milhões de reais. Está aí a refor- Por essa razão, no meu dia-a-dia, na vivência
ma da Previdência Social. Estou absolutamente con- que tive na Previdência, no convívio com servidores,
vencido, pela minha vivência de Previdência Social- meus colegas aposentados e na atividade, digo que
entrei em 1950 -, de que o grande responsável por o redutor proposto é injusto. A pessoa paga durante
tudo é o Governo. Havia a contribuição tríplice: em- toda a vida uma alíquota baseada na remuneração,
pregado, empregador e Governo. Jamais um gover- mas na hora da aposentadoria perderá 30%. Esta-
no honrou esses compromissos; pelo contrário, tirou beleceu-se essa regra a partir de agora. Sou a favor
dinheiro da Previdência para a construção de Brasí- do teto, mas contra o redutor, porque penaliza quem
lia, Itaipu, Transamazônica, Angra, tudo isso, e ja- está pagando.
mais repôs esse dinheiro. Estamos hoje numa situa- Termino dizendo que a Liderança do partido
ção singular. vota contra, mas libera sua bancada.

O próprio Ministro da Fazenda declarou, há O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
dias, que via a possibilidade de reduzir contribuições Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e
do empregador para a Previdência Social. Que Pre- Srs. Deputados, gostaria que o Deputado Arnaldo
vidência falida é essa que ainda abre mão de contri- Madeira prestasse atenção, se possível for, ao meu
buição? Dizem que o trabalhador está pagando a pronunciamento.
conta dos outros. E o empregador? E o Governo? Em meu Substitutivo, Deputado Arnaldo Madei-

Sou contra, embora meu partido, numa atitude ra, não consta o que V. Exa. disse. Assegurou V.
liberal, libere sua bancada. Essa reforma vai penali- Exa., desta tribuna, que estão garantidos os direitos
zar os trabalhadores. Ela levou intranqüilidade aos adquiridos. Pelo menos não é o que consta do meu
aposentados, idosos e servidores públicos. Hoje se Substitutivo. Aliás, vou deixar claro tudo isso, em
alardeia um aumento da arrecadação como jamais três itens no mínimo. Por exemplo: a Constituição
houve neste País. não obriga a contribuição de inativos e pensionistas

Onde está o aumento do servidor público? para a Previdência. O Substitutivo de V.Exa. é claro
Onde está o aumento que deveria ser dado àqueles quando obriga, para custeio da Previdência, tal con-
que estão aí penando e há quase quatro anos não tribuição. E quem até hoje não contribuía, Deputa-
têm aumento? Onde estão os 28,29% que o Supre- do? Será que isso não fere frontalmente o direito ad-
mo Tribunal Federal concedeu, e o Govemo se recu- quirido de quem não contribuía?
sa a pagar alegando que não tem dinheiro, mas alar- Portanto, Deputado Amaldo Madeira, com todo
deia urn aumento de arrecadação? A reforma da o respeito que tenho por V. Exa., não é verdade que,
Previdência, como está, permitirá que acumulemos no meu Substitutivo, não existe, na atual aposenta-
aposentadorias que vão até 12 mil e 720 reais. Sou daria do sistema previdenciário, o arranjo de tempo
a favor do teto, embora isso impeça que o servidor de contribuição e idade. O Substitutivo de V.Exa. é
público que ganha 200 reais acumule uma aposenta- claro, dá um novo tratamento a esse cidadão que
daria da Previdência Social de 120 reais. E quem tem expectativa - o que é um direito seu - com rela-
disse que realmente vão liberar a contribuição dos ção ao que está hoje proposto. V.Exa. mudou a ex-
inativos? Daqui a pouco vem outra medida provisó- pectativa desse cidadão, que fazia parte do sistema,
ria. O que se vai fazer hoje não assegura que o Go- com essas prerrogativas.
vemo cobre no futuro. Ele está cobrando através de Os Deputados do Nordeste aqui presentes co-
medida provisória. Tudo isso me leva à convicção - nhecem o trabalhador da cana e sabem como é difí-
não estou advogando em causa própria, não estou cil conviver com diferenças de higidez laborativa.
criticando - de que a reforma da Previdência é ne- Será que a higidez laborativa do trabalhador rural do
cessária, mas é injusta em alguns pontos. interior do Piauí é igual à do trabalhador rural de São

Voto contra convicto de que essa reforma nada Paulo? Estão querendo nivelar o Brasil de forma
resolverá. Ela penalizará um segmento da sociedade quase irresponsável.
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Estão querendo dizer que o trabalhador do Em março de 1994, quando a moeda nacional
Norte e do Nordeste, do interior, tem a mesma higi- era o Cruzeiro, assistimos à implantação da URV e,
dez laborativa do trabalhador do Sul do Brasil. Estão em junho de 1994, à implantação do Real.
fazendo uma reforma com um cacoete. Consideram O Brasil é um País tecnicamente avançado.
que a higidez laborativa dos trabalhadores da Ingla- Temos uma legislação trabalhista precária, é verda-
terra e dos Estados Unidos é igual à dos trabalhado- de; temos uma Previdência Social ineficiente, reco-
res do Brasil. nhecemos; temos um Poder Judiciário funcionando e

O Sr. Ministro da Previdência não foi capaz de temos um Congresso aberto. E por que o Brasil é
me responder até hoje qual o impacto da globaliza- hoje um dos piores países do mundo em distribuição
ção da automação. O Sr. Ministro não tem dados de renda? Exatamente porque naquela época havia
para explicar a privatização do acidente de trabalho, a tal inflação, a tal indexação, situação em que 30%
que rendeu 900 milhões de reais para os cofres da da população, pessoas físicas e jurídicas, os que
Previdência em 1996. Desafio qualquer Líder do mais podiam, se defendiam. E os mais pobres, os
Governo a desmentir esse número, a desmentir trabalhadores, não tinham condição de fazê-lo.
que não houve de receita líquida no SAT, no Se- Sr. Presidente, estou voltando ao tempo para
guro de Acidente de Trabalho, mais de 900 milhõ- dizer que a primeira providência tomada pelo Gover-
es de reais. no foi estabilizar a moeda; a segunda providência

Se o problema é de caixa, como vão privatizar para que a estabilidade permaneça é exatamente a
o lucro? Olha, está na hora de perguntar ao Ministro reengenharia do Estado. Por isso votamos a reforma
da Previdência se o número não é esse. É difícil ex- administrativa; por isso votamos a reforma patrimo-
plicar. Como reclamam de caixa se vão dar à iniciati- nial do Estado, ou seja, as privatizações. Por isso te-
va privada quase 1 bilhão de reais por ano? mos de votar a reforma tributária; por isso estamos

Cada um dos Srs. Deputados que votará aqui votando a reforma previdenciária, para dar também
hoje tem a seguinte responsabilidade: estará tirando estabilidade à moeda.
a credibilidade do sistema público de previdência. E Sr. Presidente, é claro que esse conjunto de
é essa a orquestração, porque a nova reforma vai, medidas, a reengenharia do Estado, busca demons-
sim, ser implantada'com base na falta de credibilida- trar que o estratégico hoje não é o setor das teleco-
de do sistema. municações, nem estrada, nem petróleo, nem ener-

Se qualquer dos senhores assinar um contrato gia elétrica. O estratégico hoje é a pessoa humana,
com alguém e, na vigência do contrato, mudarem as é gente, é onde estamos trabalhando.
regras, provavelmente cessará a responsabilidade Com a reengenharia o Estado pretende-se sair
dos senhores. da infra-estrutura econômica, que vai para a iniciati-

Gostaria que os Deputados que hoje vão votar va privada, para fazer a infra-estrutura social de que
tivessem a consciência de que existem direitos ad- é tão carente o nosso povo: a estrutura social da
quiridos sendo tirados com esse Substitutivo e que o educação, da saúde, da segurança pública e da ha-
trabalhador brasileiro está angustiado. Creio na res- bitação.
ponsabilidade dos Srs. Deputados, que não deixarão Sr. Presidente, isso tem a ver com a Previdên-
aprovar um relatório que mostra que o Governo não cia. Há uma estreita correlação de fatos. Ao falar de
tem sensibilidade nem responsabilidade com a previ- previdência privada, na realidade estamos tratando
dência pública deste País. de previdência para aqueles que ganham mais de

R$1.200,00. O efeito colateral da previdência suple-
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) mentar é mais positivo do que o efeito principal, por-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como que vai permitir que se crie uma poupança nacional

vota o PTB? para que a iniciativa privada, através de poupança e
O SR. PAULO HESLANDER (PTB - MG. Sem não de empréstimos, gere o desenvolvimento econô-

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mico, produza infra-estrutura econômica, não produ-
putados e todos os brasileiros que nos acompanham za inflação, favoreça a arrecadação de mais impos-
pela TV Câmara ou por outros veículos de comuni- tos pelo Estado e que ele tenha mais condição de
cação, é impossível dissociar a votação desta refor- realizar exatamente a infra-estrutura social de que
ma da Previdência do ano eleitoral. tanto necessitamos.

Sr. Presidente, permita-me retroagir no tempo Sr. Presidente, permita-me contar um episódio
para resgatar a memória. que aconteceu comigo. Uma sindicalista de Belo Ho-
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rizonte procurou-me recentemente e me disse: "De~ sárias e principalmente numa hora como esta, em
putado, você foi eleito e prometeu não votar contra o que o mundo exige modernidade, inclusive em nos-
trabalhador. Mas está votando a favor da reforma da sa Previdência.
Previdência!" E eu respondi a ela: Quero que você Vamos votar "sim", favoravelmente ao Substi-
me indique um ponto na Previdência que prejudique tutivo do Senado. Inclusive setores do nosso partido
o trabalhador e eu mudo meu voto. Porque não exis- entendem que a reforma talvez devesse ser mais
te um ponto que o prejudique. profunda. Mas votaremos com as conveniências do

Sr. Presidente, existem, sim, privilégios que se- momento.
rão cortados. Escutei aqui, até tangencialmente, a ci- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vota-
tação de alguns benefícios. Admira-me a Oposição mos a partir da aquiescência do Governo brasileiro
defender salários tão altos. Talvez o povo brasileiro às posições políticas do PPB para o momento, como
não saiba, mas existe no Espírito Santo funcionário a paridade entre os ativos e inativos, a eliminação
público com aposentadoria de 87 mil reais, o mesmo das contribuições entre inativos e pensionistas e
acontece em São Paulo. também a regra de transição.

Pergunto: quem está defendendo o trabalha~ Sr. Presidente, expostos os pontos políticos
dor? Quero lembrar ao povo brasileiro que é natural defendidos pelo Partido Progressista Brasileiro, que-
esse tipo de confusão e agito que precede uma cam- ro encarecer à minha bancada que seja favorável ao
panha eleitoral. Razão não existe. Os que estão de- relatório votando "sim".
fendendo a não-reforma da Previdência, na realida- Esta é a posição do PPB.
de estão defendendo os privilégios de pequenos se- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
tores que os defendem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

Em todo o mundo não existe Previdência que Oposição vai dividir esta orientação com o Deputado
pague fortunas de aposentadoria. A principal carac- Neiva Moreira, que fará a complementação.
terística da Previdência é a solidariedade, todos têm Sr. Presidente, estamos votando esta proposta
de participar para que todos tenham uma melhor de reforma da Previdência em meio à continuidade
parcela. O Partido Trabalhista Brasileiro analisou dos métodos autoritários deste Governo, que em
com seriedade e isenção. Por isso, votamos "sim" a momento algum a negociou com o Congresso ou
esta reforma. com a sociedade. Ao contrário, produziu pânico em

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- milhares de trabalhadores brasileiros.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Para que se tenha uma idéia, em 1995 foram
tados, o Partido Progressista Brasileiro, desde 1995, solicitadas 194 mil aposentadorias proporcionais;
vem defendendo a tese de que a reforma prioritária dois anos depois, em 1997, foram 267 mil aposenta-
para o Brasil - para consolidação da economia e do dorias.
Plano Real - seria a reforma do Estado brasileiro, Esta reforma está sendo votada sob o domínio
que dá modernidade administrativa aos mais de 5 do fisiologismo, pois este Governo negocia até selo
mil Municípios brasileiros. de DETRAN; este Governo, do dia 2 de fevereiro

As reformas fiscal e tributária reduzirão nossos para cá -durante o mês de janeiro não liberou um
tributos para quatro ou cinco, diminuindo a alíquota único centavo para o Habitar Brasil e para outros
de tributação, expandindo a base de contribuição e, processos e políticas sociais -, liberou 4,5 milhões
conseqüentemente, redistribuindo o bolo entre os de reais para emendas de Parlamentares. Só hoje,
Estados na reforma do Estado brasileiro. entre 9h da manhã e 15h, foram 350 mil reais Iibera-

A reforma política é necessária para possibilitar dos para garantir o toma-Iá-dá-cá e o voto dos Parla-
novo ordenamento político ao País, definir alguns pon- mentares.
tos, tais como: a conseqüência dos mandatos para Srs. Deputados, será que o calçamento a ser
que possa haver coincidência administrativa entre os feito em uma rua, será que o saneamento a ser feito
Prefeitos, os Govemadores e o Presidente da Repúbli- em um bairro permitirá que o povo esqueça o voto
ca; a discussão sobre o voto distrital misto, a fidelidade que muitos darão contra os aposentados e os traba-
partidária e a reeleição, que já foi votada. Ihadores? E aqueles que não são beneficiados por

Nessa mesma ordem, Sr. Presidente, o PPB essas emendas e estão votando pela pressão do
defende o avanço da reforma econômica. Como par- Governo? É preciso fazer uma reflexão. Esta refor-
tido aliado, temos dado nossa contribuição ao Presi- ma, Sras. e Srs. Deputados, é a reforma da mentira,
dente Fernando Henrique Cardoso nas horas neces- porque o Governo diz que a Previdência tem um dé-
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ficit de 5 bilhões em 1998, mas em 1997 desviou 12
bilhões de reais para pagar encargos previdenciários
da União, que somaram 14,9 bilhões.

Esta é a reforma da covardia. Por que este Go
vemo, que tem coragem de apenar o trabalhador e o
aposentado, não tem coragem de acabar com o regi
me privilegiado dos militares brasileiros? O mesmo
Governo que quer cobrar a contribuição do servidor
inativo não tem coragem de acabar com a acumula
ção de aposentadoria de Parlamentares, de Minis
tros. Esta é a reforma da injustiça.

Srs. Parlamentares, imaginem uma mulher que
começou a trabalhar aos 14 anos, conta com 29
anos e 11 meses de trabalho, tem 44 anos de idade
e terá de trabalhar ainda mais 4 anos.

Portanto, Sr. Presidente, esta é a reforma para
dar aos banqueiros um lucro de 200 bilhões de reais.

Talvez isso explique as contribuições de cam
panha ao Presidente Fernando Henrique. São 53
bancos e seguradoras. Está aqui a justificativa desta
reforma, que é a reforma dos ricos, dos banqueiros,
do neoliberalismo. (Palmas.)

Por isso o Bloco de Oposição vota -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Neiva Moreira por um mi
nuto.

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei uma
breve comunicação peJa Liderança do PDT.

Quando esta emenda chegou a esta Casa, a
bancada do nosso partido examinou-a e decidiu fe
char questão contra ela, seguindo a orientação da
direção nacional do partido e também as nossas pró
prias idéias.

Quero informar a V.Exa. e à Casa que essa é a
orientação do nosso partido, é a sua decisão para a
nova votação de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o nobre Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, falo pela
Liderança do PCdoB. Pela gravidade desse assunto,
o Partido Comunista do Brasil, seguindo a tradição
de defesa dos interesses dos trabalhadores numa
questão tão polêmica, vem marcar sua posição. Lon
ge de representar modemidade, esta reforma da
Previdência significa a quebra de direitos de aposen
tados e pensionistas.

Por isso, a bancada do PCdoB vota contra,
exatamente como está votando o PT e o PDT. Essa
é a coerência com a tradição de luta do nosso Parti-

do, sempre na defesa dos trabalhadores, nesse
caso, dos aposentados e pensionistas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, cômo o próximo orador teria cinco
minutos e estamos a três minutos da prorrogação
desta sessão, vou transferir, "de ofício", a votação
da matéria para a sessão extraordinária a ser convo
cada para após esta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

MARIA LAURA
Requerimento ao Presidente da Câmara dos

Deputados de realização de sessão solene em ho
menagem ao Dia Internacional da Mulher - 8 de
março

PAULO DELGADO
Indicação ao Ministério dos Transportes de

adoção de providências impeditivas da atuação de
empresas estrangeiras de navegação no transporte
marítimo de cabotagem, reservado legalmente às
empresas brasileiras.

Indicação ao Ministério da Fazenda de adoção
de providências impeditivas da atuação de empresas
estrangeiras de navegação no transporte marítimo
cabotagem, reservado legalmente às empresas bra
sileiras.

CONFÚCIO MOURA
Requerimento de informações ao Ministério do

Planejamento e Orçamento sobre a execução dos
programas de financiamento do BNDES em 1997.

Requerimento à Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputa
dos de encaminhamento de pedido de informações à
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
- SUDAM - sobre a aplicação de recursos finan
ceiros sob sua responsabilidade.

VÂNIO DOS SANTOS
Requerimento de informações ao Ministério da

Fazenda sobre decisão do Conselho de Administra
ção do Banco do Brasil S/A. acerca da alienação do
controle acionário da BB -Distribuidorá de Títulos e
Valores Mobiliários S/A. e da BB - Securites.

MIGUEL ROSSETTO
Requerimento de informações ao Ministério do

Planejamento e Orçamento sobre empréstimo con
cedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES.



O trânsito aduaneiro de mercadoria estrangeira
em navegação de cabotagem está reservado a em
presas brasileiras, conforme dispõe a Lei n.º 9.432,
de 8 de janeiro de 1997, art. 7º. A Instrução Normati
va n.º 44, da Secretaria da Receita Federal, estabe
lece no art. 2º que "o beneficiário do regime de trân
sito aduaneiro será empresa brasileira de navegação
mercante autorizada a operar na classe de navega
ção de cabotagem, observada a legislação compe
tente em matéria de transporte". Então, qualquer
carga descarregada em um porto brasileiro só pode
rá ser movimentada por via marítima para outro por
to brasileiro, através de embarcação, própria ou fre
tada, por uma empresa brasileira de navegação.

Segundo informações, para agilizar a movi
mentação das cargas, não vem sendo observada,
por órgãos da Receita Federal, a obrigatoriedade de

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.!!, com base o art. 68 do Regi

mento Interno, e ouvido o Plenário, a convocação de
sessão solene desta Casa para o dia 10 de março
próximo, às 10 ~oras, em homenagem ao Dia Inter
nacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1998.
- Deputada Maria Laura.

INDICAÇÃO N.21.138, DE 1998
(Do Sr. Paulo Delgado)

Sugere ao Ministro de Estado dos
Transportes que adote providências para
evitar que empresas estrangeiras de na
vegação atuem no transporte marítimo de
cabotagem, reservado legalmente às em
presas brasileiras.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor-

REQUERIMENTO
(Da Senhora Maria Laura)

Requer a convocação de sessão so
lene em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher.

tes:
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Requerimento de informações ao Ministério do Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Planejamento e Orçamento sobre empréstimo con- Deputados de urgência para apreciação de projeto
cedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento de lei que obriga que, na publicidade de bebidas al-
Econômico e Social - BNDES. coólicas, se faça menção ao crime previsto no art.

WIGBERTO TARTUCE 306 do Código de Trânsito Brasileiro e dá outras pro-
Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda- vidências.

de de bares, boates, restaurantes e similares coloca- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
rem à disposição dos usuários preservativos e mate- Deputados de urgência para apreciação de projeto
rial educativo sobre AIDS. de lei altera a Lei n.º 9.503, de 1997, e dá outras

SIMÃO SESSIM providências.

Indicação ao Poder Executivo de liberação do
saque do saldo das contas do Fundo de Participação
PIS/PASEP aos trabalhadores desempregados.

DILSO SPERAFICO
Requerimento de informações ao Ministério de

Minas e Energia sobre contrato de patrocínio assina
do entre a Petróleo Brasileiro - PETROBRÁS e a
Equipe Williams, para a temporada de corridas de
automóveis Fórmula 1, deste ano.

HUMBERTO COSTA
Recurso ao Presidente da Câmara dos Deputa

dos contra decisão em questão de ordem levantada
pelo Deputado José Machado na sessão de 3 de fe
vereiro de 1998.

HÉLIO BICUDO E RITA CAMATA
Projeto de lei que institui o Programa Nacional

de Apoio à Infância, dispõe sobre a ampliação dos
benefícios da merenda escolar e dá outras providên
cias.

RUBEM MEDINA E OUTROS
Proposta de emenda à Constituição que altera

dispositivos do Sistema Tributário Nacional e da Se
guridade Social.

MARCUS VINfclUS DE CAMPOS
Projeto de lei que dispõe sobre a reparação de

danos causados pela falta ou inadequação do forne
cimento dos serviços públicos, através dos órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionários
e permissionários.

GERMANO RIGOTTO
Projeto de lei complementar que dá nova reda

ção ao inciso VIII do art. 3º da Lei Complementar n.º
87, de 1966, e insere § 7º ao art. 20 e § 9º ao art. 21.

ALDIR CABRAL
Projeto de lei que altera a Lei n.º 9.503, de

1997, e dá outras providências.
Projeto de lei que obriga que, na publicidade de

bebidas alc.oólicas, se faça menção ao crime previs
to no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e dá
outras providências.

ALDIR CABRAL E OUTROS
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o transp~rte ser realizado. ~or empresa brasileira de INDICAÇÃO N.9 1.139, DE 1998
navegaçao. Eles tem emitido despacho de trânsito (Do Sr. Paulo Delgado)
aduaneiro simplificado que muitas vezes acaba por . .
beneficiar empresas estrangeiras de navegação. Sugere ao Mlnlst~o_de.Estado da ~a-

Esse procedimento contraria a legislação vi- zenda que adote provld.enclas para eVI~r
gente, prejudica as empresas brasileiras de navega- que empresas estrangelr~~ de navegaçao
ção, bem como afeta negativamente nosso balanço atuem no transporte marítimo de cabota-
de pagamentos, pela saída de divisas para pagar os gem~ r~servado legalmente às empresas
serviços de frete. Acrescente-se também que há brasileiras.
perda de arrecadação, tendo em vista que empresas Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
estrangeiras estão isentas do pagamento do PIS e O trânsito aduaneiro de mercadoria estrangeira
Cofins sobre o frete auferido, ao contrário das brasi- em navegação de cabotagem está reservado a em-
leiras, sujeitas ao pagamento desses tributos. presas brasileiras, conforme dispõe a Lei n.9 9.432,

As empresas brasileiras de navegação, com di- de 8 de janeiro de 1997, art. 7º. A Instrução Normati-
ficuldades de competirem com as estrangeiras no vo n.º 44, da Secretaria da Receita Federal, estabe-
longo curso, por falta de escala e por seus altos cus- Ieee no art. 2º que "o beneficiário do regime de trân-
tos com encargos trabalhistas e sociais, têm na ca- sito aduaneiro será empresa brasileira de navegação
botagem sua única oportunidade de sobrevivência. mercante autorizada a operar na classe de navega-

A solução que ora apresentamos conta com o ção de cabotagem, observada a legislação compe-
apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores tente em matéria de transporte." Então, qualquer
em Transportes Marítimos, bem como dos empresá- carga descarregada em um porto brasileiro só pode-
rios brasileiros do setor. rá ser movimentada por via marítima para outro por-

À vista do exposto, sugerimos a Vossa Exce- to brasileiro, através de embarcação, própria ou afre-
lência que torne obrigatória, dentre as exigências tada, por uma empresa brasileira de navegação.
previstas na IN n.º 44 da SRF, do Ministério da Fa- Segundo informações, para agilizar a movi-
zenda, a aprovação do "Manifesto de Carga Maríti- men!aç~o das carg~s, não vem sendo observada.
ma de Cabotagem - MCC" pelas Delegacias do De- por orgaos da Rec~lta Federal, a obrigatoriedade do
partamento de Marinha Mercante, em cada porto. transport: ser realizado por empresa brasileira de

Informamos a Vossa Excelência que estamos navega~ao ..Ele~.tem emitido ?espacho de trânsito
encaminhando indicação de idêntico teor ao Ministro adua~e.lro Simplificado que muitas vezes acaba por
de Estado da Fazenda. benefiCiar empresas estrangeiras de navegação.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. _ Esse. p~ocedimento contraria a legislação vi-
Deputado Paulo Delgado. gente, prejudica as empresas brasileiras de navega

ção, bem como afeta negativamente nosso balanço
REQUERIMENTO de pagamentos, pela saída de divisas para pagar os

(Do Sr. Paulo Delgado) serviços de frete. Acrescente-se também que há
Requer o encaminhamento de Indi- perda de. arreca~aç~o. tendo em vista que empresas

cação ao Ministério dos Transportes, est~angelras estao Isenta~ do pagamen.to do PIS ~
com o objetivo de adotar providências C?flns s~b~e o frete aufendo, ao contráno das brasl-
para evitar que empresas estrangeiras lelras, sUjeitas ao paga~e.nto desses tribu~os. .
atuem na navegação de cabotagem, re- , As empresas bra~lIelras de navegaçao, com dl-
servada a empresas brasileiras. flculdades de competIrem com as estrangeiras no

. longo curso, por falta de escala e por seus altos cus-
Senhor PreSidente: tos com encar.gos trabalhistas e sociais têm na ca-

. Nos termos do ~rt. 113, inciso I, e § 1º, do Re- botagem sua única oportunidade de sob;evivência.
glmento Int~rno da C,amara dos Deputados, requeiro A solução que ora apresentamos conta com o
a,V. ~x.l! seja encaminhada ao Poder Executivo a In- apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores
dlca~? a.nexa, em ~ue se sugere sejam adotadas em Transportes Marítimos, bem como empresários
prOVIdencias para eVItar que empresas estrangeiras brasileiros do setor.
at.u~m na ,!1avegação de cabo~a~em, reservada por À vista do exposto, sugerimos a Vossa Exce-
lei a atuaçao de emp!esas braSileiras de navegação. lência que torne obrigatória, dentre as exigências

Sala das Sessoes, 11 de fevereiro de 1998. - previstas na IN n.!.! 44 da SRF, a aprovação do "ma-
Deputado Paulo Delgado. nifesto de Carga Marítima de Cabotagem - MCC"



REQUERIMENTO N2 3.213, DE 1998
(Do Sr. Vânio dos Santos)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda sobre deci
são do Conselho de Administração do
Banco do Brasil S/A acerca da alienação
do controle acionário da "BB-Distribuido
ra de Títulos e Valores Mobiliários S.Ali e
da "BB-Securities".

Exmº Sr. Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2º, da Consti

tuição Federal, e nos artigos 24, inciso V, c/c § 2º, e
115, inciso I, do Regimento Intemo, solicita-se a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda pedido de informações
embasado nos relevantes motivos a seguir expostos:

1) Conforme noticiam as matérias jornalísticas
e documentos inclusos, há a intenção da diretoria do

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre a
execução dos programas de financia
mento do BNDES em 1997.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 3.212, DE 1998

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Planejamento e Or
çamento o pedido de informações abaixo formulado.

Objetivando acompanhar os programas de fi
nanciamento do BNDES, notadamente aqueles vol
tados à geração de empregos, solicito a prestação
de informações básicas sobre a execução dos se
guintes programas, durante o ano de 1997:

a) Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - PRONAF;

b) Programa Amazônia Integrada - PAI;
c) Programa Nordeste Competitivo - PNC;
d) Programa Reconversul; e
e) Programa de Crédito Produtivo Popular.
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pelas Delegacias do Departamento de Marinha Mer- Necessito dessas informações detalhadas em
cante, em cada porto. nível de Estado da Federação, destacando-se o vo-

Informamos a .vossa Excelência que estamos lume de recursos desembolsado e o número de be-
encamihando indicação de idêntico teor ao Ministro neficiários.
de Estado dos Transportes. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. - Deputado Confúcio Moura.
Deputado Paulo Delgado. REQUERIMENTO

REQUERIMENTO (Do Sr. Confúcio Moura)

(Do Sr. Paulo Delgado) Requer à Comissão da Amazônia e

Requer o encaminhamento de Indi- de Desenvolvimento Regional que 8Olici-
cação ao Ministério da Fazenda, com o te à Superintendência de Desenvolvimen-
objetivo de adotar providências para evi- to da Amazônia - SUDAM, informações
tar que empresas estrangeiras atuem na sobre a aplicação de recursos financeiros
navegação de cabotagem, reservada a sob sua responsabilidade.
empresas brasileiras de navegação. Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Nos termos dos arts. 100 e 102 do Regimento
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º, do Re- Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. ExD

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro seja encaminhada à Superintendência de Desenvol-
a V. Exª, seja encaminhada ao Poder Executivo a In- vimento da Amazônia - SUDAM, solicitação de infor-
dicação anexa, em que se sugere que sejam adota- mações sobre as aplicações de recursos orçamentá-
das providências para evitar que empresas estran- rios daquela instituição por unidade da Federação,
geiras atuem na navegação de cabotagem, reserva- com discriminação dos Municípios beneficiários dos
da por lei à atuação de empresas brasileiras de na- convênios firmados e dos respectivos programas or-
vegação. çamentários, no exercício de 1997.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. _ Adicionalmente, requeiro seja solicitado à Su-
Deputado Paulo Delgado. dam que informe os montantes dos investimentos

realizados com base nos arts. 5º e 9º da Lei nº
8.167, de 16 de janeiro de 1991, com as alterações
das Leis nºs 9.126, de 10 de novembro de 1995, e
9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 1998. 
Deputado Confúcio Moura.
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Banco do Brasil, com respaldo de seu Conselho de
Administração, em alienar o seu controle acionário
da "BB-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A." e da "BB-Securities" - braço internacional da
área de mercado de capitais, tendo sido, inclusive,
aprovada a contratação de consultoria para avalia
ção do valor econômico do negócio, bem como mo
delagem da venda e sua realização.

2) Ocorre que as empresas subsidiárias em
apreço são estatais ligadas ao Banco do Brasil S/A,
sujeitas portanto à vedação imposta pela Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997, em seu artigo 32•

3) A vedação apontada tem justamente o esco
po de impedir que importantes e estratégicas institui
ções integrantes do patrimônio público sejam aliena
das sob qualquer justificativa, configurando tal ense
jo prática que afronta o ordenamento, além de confi
gurar ato cujas conseqüências serão danosas ao
Erário, consubstanciando flagrante improbidade ad
ministrativa.

4) Extremamente plausível que tal ato, caso le
vado a efeito, em face das inúmeras controvérsias
de mérito suscitadas em várias instâncias, bem
como a nulidade formal apontada, venha a causar di
reta ou indiretamente prejuízo aos cofres públicos,
além de afrontar os princípios da moralidade e da lega
lidade insertos no artigo 37 da Constituição Federal.

5) Diante desses fatos, solicita-se o encami
nhamento das seguintes indagações, para resposta
em consonância com o disposto na Constituição da
República:

a) Foi o Ministério da Fazenda consult
ado em face da intenção em alienar o con
trole acionário da "BB-Distribuidora de Títu
los e Valores Mobiliários S.A". e da "BB-Se
curities", tendo em vista que, mesmo supe
rada a vedação do artigo 3º - o que admite
se apenas para fins de argumentação - há
que submeter-se o processo ao Conselho
Nacional de Desestatização - CND, da qual
esta pasta é integrante, nos termos dos arti
gos 5º e seguintes da Lei nº 9.491/97 e,
caso afirmativo, por que não desautorizou a
contratação da consultoria conforme supra
noticiado?

b) Caso negativo, quais as providên
cias que serão adotadas no sentido de sus
tar o processo em curso?

c) Solicita-se o envio de documentos
que possam esclarecer os fatos narrados.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1997.
Vânio dos Santos.
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BB venderá distribuidora de valores e seguradora'
>:

êmpresas serão privatizadas até o fim do primeiro trimestre, diz o diretor financeiro do Banco do Brasil, Carlos Caetano

Gusuvo Frelle

4 aaASluA. o Conselho de Aumi·
àlslraçio do Banco do BrasIl
(EB) decidiu olltem privalizi1f até
o flm do primeiro semestre do
lJiO duas de suas maiures e IlIais
tucr~ lubsldlArlas: a IJIl Dis·
lrlbuldoril de Titulas c Valores
~oblIürloa (D1VM) e li UU 5<'clI'
rttiet. O ilIÚIIlclo foi feito nu IlIiclo
du noite pelo diretor de FUl<ulças
CIO bmco, Carl~ GilberlU Cada·
i>o,~ se eslorçou para desvln·
cu1.u a vendil de um I',ocessu
lIl&lor de prlvallzação do UIJ.

- N.lo estamos vendendu as
duu empresas para pi"Ívali~ar.
Queremos é agregar valllr e IlIan·
ter noua faUa no mercatlu - alir·
mouCutano.

A BB D1VM é IIder do llic,cadu
pe illimlnlstraçào de recursos de
terceiros e tem um patrlmônkl \\.
~u1do de RS 168 milhões. li n'lIla'
billdade sobre o palrlmôniu e suo
perlOf" il 20% - O melhor descn;·
penha do mercado, que Iroje Ira·
:>.llhil com taxas entre l-I~ e 17%.
.~ SocurtUes, que tem sua sede erol
Londres, detém um palrlmônh'
1e aproxlmildamente RS 20 mio
h6es e atuil como braço Interna·
:ioo&I do BB na Arca de mercad"
~e a.plUls. A D1VM administra

ccrc" de RS 20,6 bilhões de recur·
sos de lercelros, que represen·
lam 15,3% do mercado nacional.

VeDua »egue teDdél1da wundlal
de Incorporações e fuaõea

Segundo o diretor do BU, a vell·
da do controle aclunárlo das
duas subsidiárias segue uma tell'
deucia mundial de incorporações
e lu.ões. Ele lemLrou o caso do
Urad~sco, que se assocluu ã Saiu
moll IllOthers para aUlllenlar sua
participação 110 mercado de ad·
ministração de recursos de ler·
cei",,;. Oe acordo com Cael ano, o
banco, como entidade estatal,
nào 1<:111 a agilidade necessária
purl! .ll uar Inllll lU{·rcado alti.1·
lIIente cUlllpetllivu, no qual os sa·
lários estão belll acima do limite
lellallmposlo pela legislação:

- Já perdenlOs três funcluuá·
rios p\ll causa de saIArlc" e sabe
mus 'Iue mais dez só estao no
bancu por alllor 1. cilusa.

Apl.ar de Ve\IJer " cUIIlrole
i.H.:lul,uriu. o BB IDi.mt..:rb. uma par·
ticlp,I\,:\l) minoritária 110 capital
das duas empresas e terá assento
no (;"llselho de Administração. O
diretur revelou que o banco já vi·
nha selldo sondado por outras
Instituições financeiras nacionais
e esllilngeiras Interessadas em

.comprar as duas elllpresas há
cerca de seis meses.

Avenda será precedida da con
tratação de tres empresas de con
sultoria para delermlnar a mode
lagem e o preço de venda. A de
cisão de vender as subsidiArias
lerá que passar pela Assembl~la

Geral de Acionistas do BB, que se
reunirá extraordinariamente 'no
próxImo dia 22. O diretor do BB
disse que as duas empresas n!o
precisarão ser Incluldas no Pro
grama Nacional de Desestallza·
ção. O edllal de licitação p~ra a
contratação das empresas de
consultoria, de acordo com Cae
tano, deverá Ser lançado até !5
de leverelro. () lundo de preVI·
dêncla dos funcionários do bano
co (prevI) poderá parllclpar do
ldlão de venda das subsidiárias,
mas está IInposslbllltado de assu·
mil' o controle das duas. .,1'

- Nada IrnIJede, porém, que
ela lurllle um consórcio e particI
pe do leilão - comentou.

O BB telll 13 subsidiárias e, em
sete delas, Já manlém parceria
com a Inlclallva privada. A BB
OTVM e a Secllrllles, segundo
Caetano, precisam de Invesllmen
los anuais da ordem de US$ 3 mi
lhões para manterem suas polI
çlies de mercado. -

1\1•• ,,1•. l,~. ."

CAETANO, diretor de AnlllÇU do B8: o banco não lém Ijflldada plra Itulr num mercado Iltamente competitivo
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S BANCO DO BRASIL
CGC 00.000.000/0001-91

Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas realizada
aos vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e oito

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e noventa e oito, às quinze horas,

realizou-se Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A. - companhia aberta
- , em primeira convocação, na Sede Social do próprio Banco, em Brasília (DF), havendo comparecido 29

(vinte e novel Acionistas, por si ou por delegação, possuidores de 220.047.424.233 (duzentos e vinte

bilhões, quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentas é trinta e três) ações

preferenciais nominativas e de 293.1519.837.233 (duzentos e noventa e três bilhões, seiscentos e

dezenove milhões, oitocentos e trinta e sete mil, duzentas e trinta e três) ações ordinárias nominativas,

estas representando 73,6% do total de 399.184.582.309 (trezentos e noventa e nove bilhões, cento e

oitenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentas e nove) ações com direito a voto, os

quais assinaram o -Livro de Presença-, observadas as prescrições legais. O Sr. Presidente do Banco,

Or. Paulo César Ximenes Alves Ferreira (também Vice-Presidente do Conselho' de Administração), ao

instalar a Assembléia, convidou, para compor a mesa, a Ora. Kátia Aparecida Zanetti de Lima,

Procuradora da Fazenda Nacional e representante da União, Acionista Majoritário, bem como o Dr. Hugo

Rocha Braga, representando o Conselho Fiscal. Convidou, ainda, os Acionistas Ors. João Otávio de

Noronha e Maurício Doff Sotta para servirem como Primeiro e Segundo Secretários, respectivamente.

Registrou, também, a prese..nça na Assembléia do Dr. Paulo Sérgio Barbosa, na qualidade de

representante da TREVISAN Auditores Independentes. As matérias foram apresentadas à Assembléia,

segundo a ordem em que consignadas no Edital de Convocação, publicado nos dias 14, 15 e 16.1.98, no

Diário Oficial da União e nos jornais Correio Braziliense (Brasília-DF), Jornal do Comércio (Rio de Janeiro

RJ) e Gazeta Mercantil (São Paulo-SP). Apreciado °primeiro assunto, foi aprovada, por màioria de votos,
em cumprimento ao determinado no Decreto n· 2.372, de 10.11.97, a proibição, a partir de 1·.2.98, de

serem realizadas quaisquer operações de crédito com as unidades da federação que, tendo firmado

protocolo de refinanciamento de dívidas com o Governo Federal, não tenham assinado os contratos de

refinanciamento de s'uas dívidas, na forma autorizada pela Lei n· 9.496, de 11.9.97. Obs.: a acionista Ana

Maria de Rezende absteve-se de votar.,Aberto o debate sobre o segundo assunto da pauta, os acionistas

Cyro Verçosa e UNAMIBB União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil propuseram a

suspensão da Assembléia por 60 dias; adiando a respectiva deliberação. Colocada a proposta em

votação, foi aprovada, por maioria de votos, a continuidade da Assembléia. Em seguida foi colocada em

votação - e aprovada, por maioria de votos - a busca de parceria estratégica para a BB-Distribuidora de

Títulos e Valores Mobiliários SA e para a BB Securities Ltd., atra~és da alienação (lo controle acionário.

Para esse efeito será efetuada licitação de duas empresas de consultoria para avaliação do valor

econômico do negócio e uma empresa para efetuar a modelagem de venda e realizá-Ia. cabendo ao

Conselho de Administração aprovar o preço mínimo e a modelagem da venda. Obs.: foram registrados

os votos contrários dos seguintes acionistas: Ana Maria de Rezende, ANABB - Associação Nacional dos

Funcionários do Banco do Brasil, CIN Clube de Investimento dos Funcionários do Banco do Brasil, Cyro

Verçosa, Douglas José Scortegagna, Onivaldo Moisés Mariani, Paulo Roberto Pinto e UNAMIBB - União

Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente

agradeceu a presença dos Srs. Acionistas e deu por encerrados os trabalhos da Assembléia Geral

Extraordinária dos Acionistas do Banco do Brasil S.A., da qual eu, ass'> Maurício Doff Sotta. Seg';!ndo

Secretário, fiz lavrar esta Ata que lida e achada conforme, é devidamente assinada, Ass.' João Otávio de

Noronha, Primeiro Secretário, Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente e Kátia Aparecida zanetti

de Lima, Representante da União. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CERTIDÃO: Cert.ifico o Registro em 02.02.98, sob o

n· 980036682. Ass'> Antonio Celson Guimarães Mendes - Secretário Geral.

:::abrasca
•• • comp..hl• ••_Ml.

Ç0f-P-EIO BRAZILlENSE

N)SSASAÇOES.
SÃON€GOCf,IJl,<S ,

~s BOlSAS DE VAlORES .•
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rio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os bares, boates, restaurantes e simila

res ficam obrigados a colocar à disposição de seus
usuários preservativos e material educativo sobre
Aids.

Art. 22 Os estabelecimentos abrangidos por
esta lei condicionam-se ao atendimento das exigên
cias previstas no art. 1º para obtenção do alvará de
funcionamento.

Parágrafo único. Os estabelecimentos já em
funcionamento terão prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para atender às novas exigências.

Art. 32 Cabe ao Poder Executivo regulamentar
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O crescimento assustador dos casos de Aids,
em todo o Mundo, e, em particular, em nosso País,
obriga-nos a buscar a adotar todos os meios possí
veis e viáveis para interromper o curso macabro do
mal do século.

Praticamente todos os estudos concluem ser a
informação o caminho mais adequado para se pre
venir a Aids. Mesmo, o auspicioso fato de estar ha
vendo importante avanço nos métodos de tratamen
to, que possibilitam o prolongamento da vida do ai
dético, não retira a infinita superioridade da preven
ção como instrumento mais eficaz no combate a
essa doença.

Assim, entendemos que a proposição ora apre
sentada apresenta-se como relevante medida pre
ventiva da Aids. Associa a prática educativa à oferta
de preservativos, isto é, favorece o processo de
conscientização dos cidadãos ao mesmo tempo que
lhes assegura os meios para a prática do sexo segu
ro.

Solicita informações ao Sr. Ministro
Extraordinário de Planejamento e Orça
mento a respeito de empréstimo concedi
do pelo Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social- BNDES.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 8) está sobre análise um novo pedido de em-
N.S! 3.214, DE 1998 préstimo pela Petroflex S/A?

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Miguel Rossetto, Deputado Federal PT/RS.

PROJETO DE LEI N.l!4.156, DE 1998
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
bares, boates, restaurantes e similares
colocarem à disposição dos usuários
preservativos e material educativo sobre
Aids.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente:
Requeiro de Vossa Excelência, com base no

art. 50 da Constituição Federal dos artigos 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa seja solicitada ao Senhor Minis
tro de Planejamento e Orçamento a seguinte infor
mação:

1) valor do empréstimo, carência, taxa de juros,
prazo de pagamento desde a privatização até o mo
mento, concedido a empresa Ultrafertil S/A, Rod. do
Xisto Km. 16,5 - Araucária/PR.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Miguel Rossetto, Deputado Federal PTIRS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.1l3:215, DE 1998

ros;

Solicita informações ao Sr. Ministro Extraordi
nário de Planejamento e Orçamento a respeito de
empréstimo concedido pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social- BNDES.

Senhor Presidente:
Requeiro de Vossa Excelência, com base no

art. 50 da Constituição Federal dos artigos 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa seja solicitada ao Senhor Minis
tro de Planejamento e Orçamento a seguinte infor
mação:

1) valor do empréstimo e data desde a privati
zação até o momento concedido a empresa Petro
flex Indústria e Comércio S/A, com sede no Rio de
Janeiro;

2) finalidade do empréstimo;
3) prazo de pagamento, carência e taxa de ju-

4) qual a garantia;
5) quantos empregos diretos e indiretos gerou;
6) existe algum tipo de monitoramento? (eco

nômico, financeiro ou social)
7) houve acordo assinado com algum sindica-

to?



REQUERIMENTO
(Do Sr. Simão Sessim)
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Bares, restaurantes, boates e outros estabele- desempregados, na esteira do princípio norteador do
cimentos similares constituem-se nos principais pon- FGTS: socorro em caso de desocupação imprevista,
tos de encontro. Nada mais adequado, pois, que es- visto que qualquer quantidade que o desemprego
ses estabelecimentos sejam obrigados a contribuir puder dispor,. no momento de falta de recursos, lhe é
na luta pela preservação da vida de milhares de jo- de mais valia do que em sua aposentadoria, na qual
vens em todo o País. ele terá, pelo menos, o benefício previdenciário.

Diante do exposto e pela relevância da maté- Sala das Sessões,dede 1998. - Deputado Si-
ria, conclamamos os ilustres pares a aprovar este mão Sessim.
projeto de lei.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Wigberto Tartuce.

INDICAÇÃO N.!! 1.140, DE 1998
(Do Sr. Simão Sessim)

Sugere a liberação do saque do sal
do das contas do Fundo de Participação
PISlPASEP aos trabalhadores desempre
gados.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Dirigimo-nos a V. EXª, para expor e sugerir o

seguinte:
O problema do desemprego está cada vez

mais crônico no Brasil. A taxa de até 6%, alcançada
no ano passado, tende a se elevar para cerca de
9%, neste ano, segundo alguns especialistas. En
quanto não se encontram soluções para tal mal, o
trabalhador passa por inúmeras dificuldades econô
micas que poderiam ser amenizadas com quaisquer
recursos disponíveis em seu nome, os quais por
uma série de entraves legais estão impossibilitados
de serem sacados. Um exemplo desse tipo de recur
so é o Programa PIS/PASEP, cujos participantes,
empregados inscritos antes de 1988, só podem dele
dispor em caso de aposentadoria, ou legá-lo aos
seus dependentes em caso de morte, de acordo
com o disposto no § 2º do art. 239 da Constituição
Federal. Assim, quando se cogita de ampliar as hi
póteses de saque do saldo das contas desse progra
ma, necessariamente impõe-se a mudança no texto
constitucional.

No entanto, desde 1992, o Conselho Diretor do
Fundo de Participação PIS/PASEP vem autorizando,
por meio de resoluções, o saque dessa importância
em casos de doenças graves: Aids (Resolução n.º 2,
de 17-12-92), neoplasia maligna (Resolução n.º 1,
de 15-10-96) e por recebimento dos benefícios de
Amparo Assistencial a Portador de Deficiência e de
Amparo Social ao Idoso (Resolução n.2 3, de 30-6
97).

Isso posto, sugerimos que o Conselho Diretor
do Fundo de Participação PIS/PASEP autorize a li
beração do saldo dessas contas aos trabalhadores

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à liberação do sa
que do saldo das contas do Fundo de
Participação PIS/PASEP aos trabalhado
res desempregados.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 113, inci

so I, e § 12, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação anexa, sugerindo que o Conselho Diretor
do Fundo de Participação PIS/PASEP autorize a li
beração do saldo das contas desses programas aos
trabalhadores desempregados.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 198. 
Deputado Simão Sessim.

Of./Gab./N.º 061/98

Brasília, 12 de fevereiro de 1998

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.!! 3.216, DE 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao saudá-lo cordialmente, venho apresentar

Requerimento de Informações ao Senhor Ministro
Raimundo Mendes Brito, das Minas e Energia, sobre
o teor do contrato de patrocínio assinado entre a Pe
tróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e a Equipe WiI
Iiams, para a temporada de corridas de automóveis
Fórmula 1, deste ano.

Tal solicitação está amparada na Constituição
Federal e no Regimento Interno da Câmara dos De
putados, razão pela qual aguardo as providências
ora requeridas.

Ao agradecer a sua boa acolhida ao pleito,
aproveito para renovar minha disposição no Con
gresso Nacional, reiterando os meus propósitos de
apreço e consideração.

Atenciosamente, - OUso Sperafico, Deputado
Federal PSDB/MS.
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RECURSO
(Contra decisão da Presidência

em questão de ordem)

Nos termos do § 82 do Art. 95 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados recorro da decisão
da Presidência proferida através do SGMP 55 de 3
2-98 em questão de ordem feita na sessão de 3-2-98
pelo Deputado José Machado.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Humberto Costa, Vice Líder do Bloco,
PT/PDT/PC do B.

PROJETO DE LEI N.2 4.157, DE 1998
(Do Senhor HÉLIO BICUDO e Senhora RITA

CAMATA, Coordefladora da Frente
Parlamentar pela Criança)

Institui o Programa nacional de
Apoio a Infância, dispõe sobre a amplia
ção dos benefícios da merenda escolar e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica instituído o Programa Nacional de

Apoio á Infância-Pronai, cuja finalidade é de viabili
zar a alimentação de gestantes e crianças de zero a
sete anos para:

I - contribuir para um povo brasileiro sadio, in
teligente e produtivo, assegurando-se o pleno exer
cício dos direitos da cidadania.

11 - promover e estimular a regionalização da
produção alimentícia brasileira, por intermédio de fi
nanciamentos dos recursos humanos locais, evitan
do-se migração para os grandes centros urbanos
pela criação de empregos.

Art. 22 O Pronai será implementado por inter
médio do Fundo Nacional de Alimentação e Incenti
vo aos projetos de alimentação da criança.

Parágrafo único. Os incentivos criados pela
presente Lei somente serão concedidos a projetos
de alimentação destinados a gestantes e crianças de
zero a sete anos de idade.

Art. 32 Para cumprimento das finalidades ex
pressas no artigo 12 desta Lei, os projetos de ali
mentação em cujo favor serão captados os recursos
pelo FNA e canalizados ao Pronai atenderão ao ob
jetivo de distribuição gratuita de alimentos a gestan
tes e crianças de zero a sete anos de idade, através
da estrutura dos Conselhos de Alimentação Escolar
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, respon
sáveis pela merenda escolar.

Art. 42 Fica instituído o Fundo Nacional de Ali
mentação, cuja função é de captar e destinar recur
sos para projetos de alimentação compatíveis com o

Pronai, estimulando a produção alimentícia regional
mente, gerando empregos na pequena e média pro
priedade rural.

§ 1º Os recursos do FNA serão aplicados em
projetos alimentares compatíveis com os objetivos
do Pronai, formulados pelos Conselhos de Alimenta
ção Escolar previstos na Lei n.!! 8.913/94, e, quando
cabível, em conjunto com os pequenos e médios
produtores rurais da região a que pertencer a unida
de da federação destinatária dos recursos da meren
da escolar.

§ 22 Os recursos da FNA não poderão ser utili
zados para quaisquer outros fins que não os conti
dos diretamente nos objetivos do Pronai.

§ 3º Os Conselhos de Alimentação Escolar ou
pequenos e médios produtores, recebedores de re
cursos do FNA e executores de projetos de alimen
tação, prestarão contas da destinação dos recursos
á Secretaria de Educação Fundacional do Ministério
da Educação e do Desporto, sob pena de responsa
bilização pessoal de seus agentes nos termos da le
gislação aplicável.

Art. 52 O FNA funcionará sob a forma de apoio
a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis,
conforme estabelecer o regulamento, e constituído
dos seguintes recursos:

I - recursos ordinários do Tesouro Nacional
oriundos de dotação orçamentária específica;

11 - doações, nos termos da legislação vigente;
111 -legados;
IV - subvenções e auxílios de entidades de

qualquer natureza, inclusive de organismos interna
cionais;

V - recursos de outras fontes.
Parágrafo único. A dotação orçamentária espe

cífica será aferida subsidiriamente ao montante das
disponibilidades do FNA destinadas ao exercício fi
nanceiro subseqüente, garantindo a extensão dos
benefícios da merenda escolar.

Art. 6!! Nenhuma aplicação dos recursos previs
tos nesta Lei poderá ser feita por qualquer tipo de in
termediação.

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Na crença de que a Primeira Infância, do nasci
turo aos sete anos de idade, é estágio de fundamen
tai importância no desenvolvimento físico e mental
do ser humano, devendo, portanto, ter tratamento
prioritário e toda a atenção da comunidade e dos go-
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a seguinte emenda ao textovemos, e de que nesta fase a alimentação adequada
faz o grande papel de fortalecer a base de um ser
humano sadio, inteligente e produtivo para toda a
sociedade, é precípuo que o Estado ao exercer sua
função constitucionalmente delineada de atendimen
to à saúde, viabilize a alimentação dos brasileiros,
não só após o início da idade escolar, mas também
anteriormente, alimentando, inclusive, o nascituro, já
sujeito de direitos nos termos da lei civil.

Garantindo a alimentação das gestantes e
crianças de O a sete anos, o País estará garantindo
seu futuro social e econômico, conforme o item 2.5
da Carta Nova Delhi, que textualmente assevera:
"Se não alimentarmos adequadamente a primeira in
fância, todos os projetos serão inúteis· (Unesco 
1993).

De observar que o custo financeiro, em nível
de assistência social, ocasionado por uma popula
ção doente e debilitada, é incomensuravelmente
maior que o atinente à alimentação e educação
apropriadas na fase de formação.

Neste contexto, é de fundamental importância
que o benefício da merenda escolar previsto na lei
de diretrizes orçamentárias e com tratamento espe
cífico conferido pela legislação ordinária, seja am

.pliado as gestantes e crianças até sete anos de ida-
de, razão pela qual deve ser imediatamente implan
tada tal extensão, com a dotação orçamentária cor
respondente, assim como a instituição de incentivos
fiscais que viabilizem, estimulando, a participação da
iniciativa privada na ampliação do benefício por todo
o País.

Outra diretriz de fundamental importância que,
inclusive, combate os males nacionais do desempre
go e a migração populacional aos grandes centros
urbanos, é o aproveitamento dos produtos alimentí
cios da merenda escolar produzidos na região em
que consumidos, diminuindo os custos de transporte
e ativando as economias locais de forma descentrali
zada.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Hélio Bicudo - Deputada Rita Camata,
Coordenadora da Frente Parlamentar pela Criança.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.2 579, DE 1998

(Do Sr. Rubem Medina e Outros)

Altera dispositivos do Sistema Tri
butário Nacional e da Seguridade Social.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição

Federal, promulgam
contitucional:

Art. 1º Os dispositivos da Constituição Federal,
adiante indicados, passam a vigorar com as seguin
tes alterações:

"Art. 145 ..
11 - taxas, em razão do exercício do

poder de polícia ou pela utilização, efetiva
o potencial, de serviços públicos específi

. cos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos a sua disposição, limitadas ao
custo do serviço prestado.

IIJ - contribuição de melhoria, decor
rente de obras públicas que impliquem va
lorização do imóvel e no limite do custo da
obra a ele correspondente.

Art. 146 ..
111- .
a) definição dos tributos e de suas

espécies; bem como, em relação aos im
postos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributários, bem
como a aplicação dos critérios de não cu
mulatividade, quando necessários.

Art. 148. A União, mediante lei com
plementar, poderá instituir empréstimos
compulsórios para atender a despesas ex
traordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminên
cia.

Art. 149. Compete exclusivamente à
União instituir contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômi
cas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto
nos artigos 146, IIJ e 150, I e 111.

§ 12 Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir contribui
ção, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em benefício destes, de sistemas
de previdência e assistência social.

§ 29 Fica vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos municípios
instituir tributos, inclusive contribuições,
não previstos nesta Constituição, ressalva
dos os casos especificados nos arts. 148 e
154.
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SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150 .
111- .
c) sem prejuízo do previsto na alínea b

anterior, os tributos só poderão ser exigidos
após decorridos noventa dias da data da pu
blicação da lei que os houver instituído ou
modificado;

V - estabelecer limitações ao tráfego
de pessoas ou bens, por meio de tributos in
terestaduais ou intermunicipais, ressalvada
a cobrança de pedágio.

§ 51! A lei determinará medidas para
que os consumidores sejam esclarecidos
acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços.

§ 62 Qualquer subsídio ou isenção, re
dução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão relati
vos a impostos, taxas ou contribuições só
poderão ser concedidos mediante lei especí
fica, federal, estadual ou municipal, que re
gule exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou
contribuição.

§ 72 Exclusivamente para o imposto
previsto no artigo 155, 11, a lei poderá atribuir
a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de
imposto ou contribuição, cujo fato gerador
deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição de quantia
paga, caso não se realize o fato gerador
presumido.

Art. 151 .
111 - instituir isenções de tributos da

competência dos Estados, do Distrito Fede
ralou dos Municípios salvo quando prevista
em tratado, convenção ou ato internacional
do qual o Brasil seja signatário.

SEÇÃO 111
Dos Impostos da União

Art. 153 .
I - importação de produtos estrangei

ros e de serviços;
11 - exportação, para o exterior, de pro

dutos e de serviços nacionais ou nacionali
zados;

111 - renda e proventos de qualquer na
tureza, bem como transmissão inter vivos ou
causa mortis.

IV - consumo final de bens e serviços.
§ 1Q É facultado ao Poder Executivo,

atendidas as condições e os limites estabe
lecidos em lei, alterar as alíquotas dos im
postos enumerados nos incisos 1,11 e IV.

§ 32 Os impostos de que tratam os inci
sos I e 111 terão caráter regulatório.

Art. 154. A União poderá instituir, me
diante lei complementar, na iminência ou no
caso de guerra externa, impostos extraordi
nários, compreendidos ou não em sua com
petência tributária, os quais serão suprimi
dos, gradativamente, cessadas as causas
de sua criação.

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados

e do Distrito Federal

Art. 155 .
I - vendas a varejo e prestação de ser

viços;
11 - consumo interno, de caráter seleti

vo, dos seguintes bens especiais: fumo, be
bidas, telecomunicações, energia elétrica,
combustíveis líquidos e gasosos, armas,
munições e receitas de prognósticos.

§ 1I! Os impostos de que trata este artigo:
1- terão como contribuinte o consumi

dor final e o tomador de serviços;
11 - serão recolhidos pelo estabeleci

mento comercial varejista ou atacadista ou
pelo prestador de serviços a pessoa física.

§ 2.º Os impostos de que trata este ar
tigo não incidirão sobre a:

I - exportação para o exterior de qual
quer bem ou serviço;

11 - aquisição de bens destinados ao
ativo imobilizado do estabelecimento direta
mente vinculado à exploração econômica ou
ao processo produtivo;

111 - aquisição de bens destinados ao
consumo do estabelecimento;

IV - aquisição de serviços destinados
a atividade operacional.

SEÇÃO V
Dos Impostos dos Municípios

Art. 156 .
I - propriedade imobiliária urbana e ru

ral, e suas benfeitorias;
11 - venda a varejo de bens e presta

ção de serviços.
§ 1.2 O imposto previsto no inciso I:



SEÇÃO I
Disposições Gerais

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

Art. 195. A seguridade social será fi
nanciada por toda a sociedade, de forma di
reta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios."

Art. 2.º Promulgada a presente Emen
da, a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios editarão, no prazo de cento e
oitenta dias, as leis necessárias à instituição
dos tributos nela previstos.

§ 1.º As leis a que se refere o caput
deste artigo terão eficácia a partir de 1.2 de
janeiro do ano subseqüente ao de sua publi
cação.

§ 2.º A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, continuarão co
brando os tributos, inclusive as contribuiçõ
es, previstos no sistema tributário anterior a
esta Emenda, relativamente aos fatos gera
dores ocorridos até 31 de dezembro do ano
em que forem publicadas as leis a que se re
fere o caput deste artigo.

§ 3.º Fica assegurada a aplicação da
legislação anterior, no que não seja incom
patível com a legislação referida no caput
deste artigo.

§ 4.º Enquanto forem cobrados os tri
butos previstos no sistema tributário anterior
a esta Emenda, continuarão sendo aplicá
veis as leis e normas que regem a sua insti
tuição, bem como os critérios de repartição
das respectivas receitas.

§ 5.º A União garantirá aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios a manu
tenção do montante de recursos que o siste
ma tributário anterior a esta Emenda lhes
assegura, até o final do ano subseqüente ao
de publicação das leis de que trata o caput
deste artigo.

§ 6.º Ficam asseguradas as imunida
des tributárias relativas a impostos e contri
buições de qualquer natureza e os direitos
delas decorrentes.

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 157. Os Estados poderão realizar
transferências orçamentárias, a título de aju
da temporária, para Municípios que compro
varem deficiência de receita tributária pró
pria.

Parágrafo único. O município que, du
rante cinco anos consecutivos, não tiver ar
recadação tributária própria superior à míni
ma, conforme critérios fixados em lei, será
reincorporado ao Município do qual se tiver
desmembrado.

Art. 158. A União poderá realizar trans
ferência orçamentária, a título de ajuda tem
porária, para Estados que comprovarem de
ficiência de receita tributária própria.

Parágrafo único. O Estado que, por
cinco anos consecutivos, não tiver arrecada
ção tributária própria superior à mínima, con
forme critérios fixados em lei, será reincor
porado ao Estado do qual se tiver desmem
brado ou transformado em Território federal.

Art. 159. A União poderá condicionar a
entrega dos recursos referidos no art. 158
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I - poderá ser progressivo, nos termos ao pagamento de seus créditos, inclusive os
de lei municipal, de forma a assegurar o cum- de suas autarquias.
primento da função social da propriedade;

11 -"terá suas alíquotas fixadas de for
ma a desestimular a manutenção de proprie
dades improdutivas e não incidirá sobre pe
quenas glebas rurais, definidas em lei, quan
do as explore, só ou com sua família, o pro
prietário que não possua outro imóvel.

§ 2.2 O imposto previsto no inciso 11:
I - terá como contribuinte o consumi

dor final e o tomador de serviços;
11 - será recolhido pelo estabelecimen

to comercial varejista ou atacadista e pelo
prestador de serviços a pessoa física;

11I - não incidirá sobre a:
a) exportação para o exterior de qual

quer bem ou serviço;
b) aquisição de bens destinados ao ati

vo· imobilizado do -estabelecimento direta
mente vinculado à exploração econômica ou
ao processo produtivo;

c) aquisição de bens destinados ao
consumo de estabelecimento;

d) aquisição de serviços destinados à
atividade operacional.
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Art. 3.º Ficam suprimidos os seguintes
dispositivos:

I - os incisos I e \I do art. 148;
11 - os incisos V a VII do art. 153 e os

respectivos §§ 4.º e 5.º;
11I - os incisos I e \I do art. 154;
IV - o inciso 11I do caput do art. 155,

bem como os incisos 11I e IV do respectivo §
1.º e os incisos V a XII do respectivo § 2.2;

V - o inciso 1\1 do caput do art. 156 e o
respectivo § 3.º;

VI - os incisos I e 11 do art. 157;
VII - os incisos I a IV do art. 158 e os

incisos I e 11 do respectivo parágrafo único.
VIII - os incisos I e \I do caput do art.

159 e os respectivos parágrafos;
IX - os arts. 160 a 162;
X - os incisos I a 11I do caput do art.

195 e respectivos §§ 3.2 a 8.2•

Justificação

A presente proposta de Emenda à Constitui
ção, no que tange à Reforma Tributária, consiste na
incorporação de pontos básicos das idéias formula
das pela Secretaria Executiva do Ministério da Fa
zenda, além de sugestões apresentadas pela
FIPElUSP, e dispositivos da PEC n.º 195/95, que
por sua vez incorporou também estudos da
FIPElUSP.

Destacamos como os principais itens da pro
posta os seguintes:

- Criação do Imposto sobre Valor Agregado
IVA) Federal, incidindo sobre bens e serviços a uma
alíquota única e inferior às atuais alíquotas do Im
posto sobre Circulação de Mercadorias e serviços
(ICMS), pelas seguintes razões e vantagens:

• o consumo tem ganho preferência, em nível
mundial, como forma de tributação, vis-a-vis a renda;

• elimina a discussão sobre regime e destino;

• garante o fim da guerra fiscal;

• permitir realizara harmonização tributária, ten
do em vista que mais de cem países escolheram o
IVA como forma de tributação de consumo;

• em todos os países que utilizam o IVA como
forma de tributação ele é ou federal ou do governo
central

.simplifica profundamente o sistema;

• unifica as alíquotas interna e interestadual;

- Criação do Imposto sobre Vendas a Varejo,
incidente sobre bens, mercadorias e serviços, de
competência estadual, quando se tratar de bens e
mercadorias, e de competência municipal, quando
se tratar de serviços;

- Criação do "Excise Tax", de competência es
tadual incidente sobre a venda a consumidor final de
um número limitado de bens, de elevada capacidade
de arrecadação e de difícil sonegação, entre os
quais fumo, bebidas, telecomunicações, energia e
combustíveis;

- Com essas últimas duas medidas, aumen
tam-se o poder tributário a nível estadual, com os re
flexos de sua decisão limitando-se a sua abrangên
cia geográfica;

- Extinção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados, do Imposto sobre Propriedade de Veícu
los Automotores, do Imposto sobre Grandes Fortu
nas, do Imposto sobre Operações Financeiras, da
Contribuição Provisória sobre Movimentações Finan
ceiras (CPMF), do ICMS, do Imposto sobre Servi
ços, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição para Financiamento da Se
guridade (COFINS) e do PISIPASEP, bem como das
contribuições sobre a folha de salários dos emprega
dores e dos trabalhadores;

- Manutenção do Imposto de Renda, com alí
quotas ajustadas em função da extinção da CSLL e
de novos critérios de incidência, além da manuten
ção dos impostos regulatórios: Imposto de Importa
ção e Imposto de Exportação;

- Redução e até extinção das contribuições
para os fundos de participação sobre todos os im
postos federais, reduzindo-se, naturalmente, os per
centuais atuais em função da ampliação da base e
considerando-se um período de transição para que
não haja perda de receitas para os Entes Federa
dos;

Estabelecimento de prazo para vigência das
atuais vinculações constitucionais, com sua progres
siva redução e extinção ao longo do tempo. Poder
se-ia, em casos limitados, estabelecer quais as vin
culações que poderiam ser renovadas por Lei Com
plementar ou pela Lei do Plano Plurianual - aprova
das no início de cada mandato e cm vigência apenas
para o mesmo. É importante lembrar que eliminar ou
reduzir vinculações não significa necessariamente
que haverá redução dos recursos aplicados no setor
correspondente. Significa apenas que caberá aos
governantes de cada período decidir sobre as priori
dades de atendimento das necessidades sempre
mutantes da sociedade brasileira.
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Uma proposta desta abrangência certamente mais complexa. Mas, se levada a bom termo, será
pode suscitar controvérsias, dúvidas e temores, nem muito mais enobrecedora e gratificante para a socie-
sempre devidos ou legítimos. o medo de perdas por dade brasileira, aumentando as perspectivas do País
parte das diversas esferas e setores atingidos fará em um mundo cada vez mais competitivo.
com que resistências muitas vezes não declaradas Outras alterações no Sistema Tributário Nacio-
venham a impedir a implementação ou distorcer a nal, com maior abrangência do que a prevista na
consistência técnica intrínseca da proposta. proposta do Ministério da Fazenda:

Por essa razão, é absolutamente indispensável - limitação na instituição dos empréstimos
que certos princípios sejam estabelecidos liminar- compulsórios, . permanecendo apenas juntamente
mente, antes de qualquer aprofundamento da pro- com os impostos extraordinários nos casos de cala-
posta. Entre estes princípios estariam: midade, iminência e guerra externa;

- nenhuma esfera de governo, incluída a - transferência para a competência dos municí-
união, teria redução no montante de recursos que, pios do Imposto Territorial Rural;
no sistema atual, lhe cabe; - extinção das chamadas contribuições sociais.

- para dar garantia de que a regra anterior será Como exemplo de distorção da cobrança das
atendida, poder-se-ia cogitar da criação de um fundo contribuições sociais, citamos a COFINS, onde se
cujo objetivo seria o de garantir recursos para corri- constata a inconstitucionalidade deste tributo em ca-
gir eventuais resultados inesperados e indesejáveis sos típicos de imunidade tributária, conforme previs-
da proposta. Com a mesma finalidade, seria garanti- ta no art. 155, § 3º, da atual Constituição Federal.
do pelo menos uma revisão dos procedimentos de Neste sentido, apresentamos Emendas ao texto ori-
partilha e distribuição aprovados. ginário do Poder Executivo (Medida Provisória n.!!

Algumas regras deverão também ser previa- 1.531/14, de 14 de janeiro de 1998), em conjunto
mente acordadas: com os Deputados Inocêncio Oliveira, Odelmo Leão

- a eliminação de contribuições hoje vinculadas e Antônio Jorge, propondo que, sobre o faturamento
como, por exemplo, O PIS/PASEP, não impede que das empresas concessionárias de serviço público,
se mantenha a vinculação de parte de recursos fe- em relação às operações com energia elétrica, não
derais para os setores atualmente beneficiados por incidirá a COFINS, tendo em vista a imunidade pre-
tais contribuições, desde que observada a proposi- vista no § 3º do art. 155 da Constituição Federal.
ção relativa às vinculações acima indicada; Buscamos com essa ação harmonizar o teXto

- a carga tributária global não seria elevada. da referida Medida Provisória com a Constituição
Aumentos de arrecadação, se existentes, provirão Federal, que estabelece a não incidência, sobre ope-
do aumento da base e da simplificação do sistema, rações relativas a energia elétrica, de nenhum outro
bem como da melhora do sistema de fiscalização, tributo, a não ser aqueles de que tratam o inciso 11
que tornará mais difícil a sonegação. Mesmo assim, do artigo 155 e os incisos do artigo 153 da Constituí-
a aumento de arrecadação, nessas condições, po- ção, quais sejam o ICMS, o Imposto de Importação
derá acarretar diminuição na carga tributária; e o Imposto de Exportação. O Supremo Tribunal Fe-

- a implementação do novo sistema seria feita deral já declarou ser a COFINS caracterizada como
após o tempo necessário para a preparação das bu- tributo.
rocracias da administração tributária, das empresas Mais recentemente, os Secretários Pedro Pa-
e dos demais setores envolvidos; rente e Everardo Maciel, do Ministério da Fazenda,

- as alíquotas dos novos impostos seriam esta- não só reconheceram a natureza tributária da CO-
belecidas em função desses princípios já menciona- FINS, como propugnaram sua extinção na Reforma
dos. Tributária proposta ao Congresso, em que se referi-

Por rediscutir verdadeiramente o pacto federa- ram à COFINS como "lixo tributário·.
tivo brasileiro, a reforma não é apenas fiscal, é tam- O mais relevante é que o setor elétrico não
bém política, no seu sentido mais amplo. contribui vigorosamente com nenhum recurso da

O federalismo brasileiro, de caráter normativo, COFINS para a Receita Federal, graças às liminares
sempre aguardou que o Poder Central encaminhas- judiciais obtidas por empresas estatais federais e es-
se as soluções. Com a descentralização já ocorrida taduais, bem como por empresas privadas, inclusive
e que continua a ser demanda política relevante, as recentemente privatizadas.
será impossível operar-se apenas a partir do Gover- Essas empresas, infelizmente, não podem utili-
no Central. Isso, sem dúvida, tornará a tarefa muito zar tais recursos, que representam dois por cento do
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faturamento bruto, pois os mesmos são depositados
em juízo, com graves encargos para o setor produti
vo de energia elétrica, que ora passa por notórias di
ficuldades, reduzindo sua capacidade de investimen
to e podendo gerar crise energética de proporções
dramáticas para o País.

Finalmente, a atual Emenda retoma aos padrõ
es clássicos do Sistema Tributário Nacional, classifi
cado os tributos como sendo apenas os impostos,
taxas e contribuições de melhoria, acabando-se com
as distorções vigentes. Para melhor ilustrar o que
aqui foi exposto, anexamos o elucidativo estudo for
mulado pela FIPE/USP, incorporando-o à nossa Jus
tificação.

Brasília, 11 de fevereiro de 1998. - Rubem
Medina, Deputado Federal.

PROJETOS DE LEI
N.2 4.158, DE 1998.

"Dispõe sobre a reparação de danos
causados pela falta ou inadequação do
fornecimento dos serviços públicos, atra
vés dos órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionários e permissio
nários."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Art. 22 da Lei n.º 8.078, de 11 de se

tembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

MArt. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionários permissionários ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obri
gados a, fomecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quando essenciais contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimen
to, total ou parcial, das obrigações referidas neste
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cum
pri-las e, obrigatoriamente, a reparar os danos cau
sados ao consumidor idenizando-o pelo triplo do va
lor devido."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de Lei visa disciplinar, com sanções
mais severas, este artigo do Código de defesa do
Consumidor, adequando-o aos ditames determina
dos pela Carta Constitucional de 1988.

O Constituinte, ao elaborar a nossa Carta Mag
na, preocupou-se em estabelecer mecanismos que
pudessem resguàrdar os direitos do cidadão, preser
vando-o do embate solitário contra empresas mo
nopolistas que atuam em serviços públicos, preve
nindo desmandos e serviços precários.

O § 61! do Art. 37 da Constituição Federal, esta
belece:

O Código de Proteção e Defesa do Consumi
dor através da Lei n.1! 8078, de 11 de setembro de
1990, inovou o conceito dos institutos jurídicos tradi
cionais, mormente nos ordenamentos judicial e ad
ministrativo visando à proteção ao direito do consu
midor quanto ao atendimento de suas necessidades,
proteção aos seus interesses econômicos, bem
como à melhoria de sua qualidade de vida, justiça e
eqüidade nas relações de consumo.

O assunto em tela está nas notícias atuais com
as conseqüências funestas causadas pela precária
prestação de serviço de ex-estatais, privatizadas,
que desrespeitam as mais elementares regras na re
lação de consumo, u seja, a justa interação entre o
serviço prestado e a prestação recebida.

O consumidor, hoje vê-se prisioneiro de servi
ços de baixa qualidade, de altas tarifas, não poden
do pelo menos programar um pequeno tratamento
odontológico ou simplesmente armazenar alimentos
em seu refrigerador, sob risco de ver abruptamente
interrompida a prestação deste serviço essencial,
sem maiores conseqüências para a empresa con
cessionária. Pior, o consumidor não tem o direito de
escolher outro fornecedor, sendo refém na relação
de consumo.

A proposta de indenização pelo triplo do valor
dos danos acusados vem de encontro a este senso
de Justiça que deve prevalecer em toda relação de
consumo.

Pelas razões ora expostas, conclamamos os
nossos ilustres Pares ao apoiamento à presente pro
positura. Sua aprovação, acreditamos, virá fazer jus
tiça àqueles que se vêem praticamente indefesos
diante dos inúmeros abusos cometidos por parte da
queles que detém significativa participação no pro
missor mercado de serviços públicos, particularmen
te nos de abastecimento de energia elétrica recente
mente privatizados, abusos estes consubstanciados
nas constantes faltas de luz.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Marcos Vinicius de Campos, Deputado Federal.



VIII - operações de arrendamento mercantil, não
compreendida a venda do bem arrendado ao arrenda
tário:

•

•

Art. 3l! O imposto não incide sobre:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR A alteração proposta para o referido inciso objeti-
N.!:! 221, DE 1998 va excluir da incidência do ICMS as operações de ven-

(Do Sr. Germano Rigotto) da de bens arrendados pelas. empresas arrendadoras
_ •. . aos arrendatários, visto que a prestação do serviço de

Dá nova redaçao ao inCISO VIII do artl- arrendamento mercantil está elencada na Lista de Ser-
~o 3i da Lei Comp~mentar n.

2
87 de1~ e viços anexa ao Decreto-Lei n.º 406168, com a redação

Insere o § 72 ao artigo 20 e o § 92 ao artigo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 834/69 e Lei
21 da mesma Lei Complementar. Complementar n.º 56/87.

Art. 1º O inciso VIII do artigo 3º da Lei Comple- Ao constar dessa lista, o serviço de arrendamento
mentar n.º 87, de 13 de setembro de 1996, fica mo- mercantil passa a se sujeitar, exclusivamente, ao Impos-
dificado, sendo também inserido o § 7º ao art. 20 e o to Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, de
§ 9º ao art. 21 da mencionada Lei Complementar, competência municipal, haja vista o disposto no § 1º do
com a seguinte redação: art. 8º do já mencionado Decreto-Lei n.º 406168, cuja

"Art. 3º transcrição se torna imprescindível:
................................... "Art. 8º O imposto, de competência dos Municí-

VIII - operações de arrendamento mercantil, pios, sobre serviços de qualquer natureza, tem como
nelas compreendidas a venda do bem arrendado. fato gerador a prestação, por empresa ou profissional

.............................................................. autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de servi-
Art. 20. ço constante da lista anexa.
.............................................................. § 1º Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos
§ 7º Fica assegurado ao contribuinte, apenas ao imposto previsto neste artigo, ainda que

arrendatário de bens de ativo permanente sua prestação· envolva fornecimento de mercadorias".
em operação de arrendamento mercantil (os grifos não constam do original)
(Ieaslng), o direito ao crédito do imposto co- Vale lembrar que, em face do momento político
brado da empresa arrendadora, ressalvado da sua promulgação, o Decreto-Lei n.º 406168 é reco-
o disposto no parágrafo 92 do artigo 21. nhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive

.............................................................. pelo Superior Tribunal de Justiça, como lei comple-
Art. 21. mentar em matéria tributária.
...........................................................'" Somado a essa disposição legal, destacamos
§ 91! Também deverá ser estornado o que as sociedades de arrendamento mercantil são au-

crédito de que trata o parágrafo 72 do artigo torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
20, se ocorrer a restituição do bem arrenda- haja vista praticarem atividades de cunho eminente-
do à empresa arrendadora, antes de decorri- mente financeiro, segundo normas específicas para
do o prazo de cinco dias contado da data do esse fim expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
arrendamento, hipótese em que o estorno Se fosse mantida a atual redação do inciso VI1I
será de vinte por cento por ano ou fração que do artigo 31!, as operações de arrendamento mercantil
faltar para completar o qüinqüênio. seriam sobremaneira oneradas em função de encar-

•............................................................. gos administrativos, a exemplo do cumprimento de ob-
Art. 21! Esta Lei Complementar entra em vigor na rigações acessórias, sem a correspondente geração

data de sua publicação. de receita tributária aos estados, visto que, além dos
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. valores a serem alcançados pelo tributo serem irrisó-

Justificação rios em relação ao valor do bem, a sua tributação ge
raria direito ao crédito para o arrendador, em função do

O texto original do inciso VI1I do art. 32 da Lei princípio da não cumulatividade, posto que o valor de
Complementar n.º 87/96 diz o seguinte: venda nessas operações corresponde ao valor resi

dual do bem, que é sempre inferior ao valor da compra
efetuada pela empresa de arrendamento mercantil.

Cientes dessa situação, os Estados e o Distrito
Federal houveram por bem editar o Convênio n.1! 4,
de 3-2-97, através do qual pretenderÇlm solucionar
os problemas gerados pela Lei Complementar n.º
87/96. Independe da boa vontade dos membros do



04098 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

Conselho Nacional de Política Fazendária - CON- mercantil, sem tomar as empresas arrendadoras
FAZ, entretanto, o mencionado convênio apenas au- contribuintes desse tributo.
torizou aos Estados e ao Distrito Federal que conce- Sala das Sessões, dede 1998. - Deputado Ger-
dessem aos estabelecimentos arrendatários o crédito mano Rigotto.

do imposto pago quando da aquisição dos bens objeto PROJETO DE LEI N.i 4159, DE 1998
de arrendamento mercantil pela empresa arrendadora. (Do Sr. Aldir Cabral)

Poucas Unidades da Federação se manifesta-
ram sobre o disposto no Convênio e, aquelas que o fi- Altera a Lei n.i 9.503, de 23 de setem-
zeram, editaram normativos com entendimentos dife- bro de 1997 e dá outras providências.

rentes umas das outras, vinculando o direito ao crédito O Congresso Nacional decreta:
do imposto pelo arrendatário ao cumprimento das obri- Art. 1.!! O Código de Trânsito Brasileiro, instituído
gações acessórias por parte das empresas arrendado- pela Lei n.!! 9.503, de 23 de setembro de e 1997, será
raso aplicado integralmente a partir de 1.º de janeiro de

Há até um Estado que previu em sua legislação 1999, precedido de ampla campanha de educação e
o cumprimento de obrigações por arrendadoras sedia- esclarecimento ao público, promovida respectivamente
das em outra Unidade da Federação. nas áreas de suas jurisdições pelos órgãos e entida-

Como a maioria das empresas arrendadoras des integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.
opera em vários Estados brasileiros, a solução que o Art. 2.º O art. 340 da Lei n.!! 9.503, de 23 de se-
Convênio pretendia trazer infelizmente não foi alcança- tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte reda-
da. ção:

A inclusão do parágrafo 7º no artigo 20 da Lei
Complementar n.º 87/96 visa, em respeito ao Princípio
da Isonomia, previsto no inciso 1/ do artigo 150 da
Constituição, contemplar com o direito ao crédito do
imposto, nas operações de arrendamento mercantil, os
arrendatários, efetivos usuários de bens objeto do ar
rendamento e que se encontram na mesma situação
do adquirente dos mesmos bens através de outros
meios, tendo presente que, em qualquer caso, os cus
tos dos bens, evidentemente, comporão os preços das
mercadorias fabricadaslvendidas pelo adquirente ou
arrendatário, sobre as quais incidirá o ICMS. Assim,
em respeito ao princípio da não cumulatividade desse
tributo, em ambos os casos, ou seja o usuário sendo
comprador ou arrendatário deve ter direito ao crédito.

A falta dessa previsão na LC 87196 tende a preju
dicar todo o segmento de arrendamento mercantil, que
ficaria em desvantagem quando comparado com ou
tras formas de compra de máquinas e· equipamentos
com financiamento. Lembrando que o arrendamento
mercantil é uma importante forma de os fabricantes de
máquinas e equipamentos venderem a sua produção,
já que comporta prazos bastante atraentes de financia
mento para os compradores.

A proposta de alteração do parágrafo 1!! da Lei
Complementar n.º 87/96, tem por objetivo prever clara
mente o estorno do imposto no caso de restituição do
bem arrendado à arrendadora, que ocorre nos casos
em que o arrendatário não exerce a opção de compra.

Em resumo, esta emenda visa a conferir isono
mia no que diz respeito à sistemática do ICMS entre
operações de compra e venda e de arrendamento

•Art. 340 - Este código entra em vigor
cento e vinte dias após a data de sua publica
ção, em caráter educativo e esclarecedor, apli
cando-se as penalidades prevista no código a
partir de 1.º de janeiro de 1999.·

§ 1}>! Ficam mantidas as sanções da Lei n.º
5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código anterior),
até que se esgote o prazo do artigo primeiro desta Lei.

§ 2.º Às infrações autuadas na forma da Lei n.!!
9.503 de 23 de setembro de 1997, aplicam-se subsi
diariamente, as penalidades previstas no anterior Códi
go Nacional de Trânsito, de que trata a Lei n.º 5.108 de
21 de setembro de 1966, até 31 de dezembro de 1998.

Art. 3.º Os Estados e os Municípios, bem como a
União, nas áreas de suas respectivas jurisdições, pro
moverão a adequação das vias e a sinalização das
mesmas nos termos do novo Código de Trânsito Brasi
leiro, de que trata a Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de
1997, sendo defeso ao usuário alegar como preliminar
de defesa, o não atendimento desta exigência, nos ca
sos de autuação.

Art. 4.!! Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 

Aldir Cabral, Deputado Federal PFLlRJ.

Justificação
O presente Projeto de Lei valoriza a Lei n.º

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro, assegurando sua perfeita
aplicabilidade dentro de parâmetros de tempo e es-
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paço necessários à perfeita aplicabilidade dentro de
parâmetros de tempo e espaço necessários à perfei
ta adequação da sociedade e dos usuários das vias
públicas às avànçadas normas que emanam do di
ploma legal mencionado.

Falhou o Estado em não promover ampla e in
sistente campanha de esclarecimento quanto à nova
lei, gerando-se, na sua aplicação súbita, conflitos e
dificuldades de interpretação, quer por parte dos
usuários das vias e dos condutores de veículos, quer
por parte das próprias autoridades, especialmente
daquelas responsáveis pelo dever de fazer cumprir o
novo Código.

Assim, mantida sua vigência para fins de edu
cação e esclarecimento, determina que órgãos e en
tidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito
promovam campanha visando elucidar os pontos
.mais graves da nova Lei, ao tempo em que permite
a utilização da lei anterior, subsidiariamente, no que
se refere a multas e demais penalidades administra
tivas aplicadas contra os infratores das normas da
Lei n.!! 9.503, de 23 de setembro de 1997.

É uma solução que se busca em forma de lei,
suficiente para, inclusive, permitir ao CONTORNA e
aos demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
que regulamentem aqueles dispositivos do Código
de Trânsito Brasileiro ainda não vigentes por falta de
regulamentação.

A proposta é constitucional, tem juridicidade
plena e se coloca dentro da melhor técnica legislati
va e volta-se, de forma evidente, para atender ao in
teresse público, esperando-se que tramita em regi
me de urgência, considerando a oportunidade da
matéria sobre a qual se está legislando.

É a justificação.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 

Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.

PROJETO DE LEI NQ 4.160, DE 1998.
(Do Sr. Aldir Cabral)

"Obriga que, na publicidade de bebi
das alcoólicas se faça menção ao crime
previsto no art. 306 do Código de Trânsi
to Brasileiro e dá outras providências."

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os rótulos e as embalagens utilizados

na identificação ou no acondicionamento de bebidas,
nacionais ou importadas, com qualquer teor alcoóli
co, devem portar, de modo legível e bem exposto in
dicativos do crime que se comete com a não obser
vância do art. 306 da Lei n2 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Bra
sileiro.

Art. 2º Os termos do art. 306 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, devem ser impressos e afixados de modo
a serem vistos e lidos por todos, nos balcões e nos
acessos de todo e qualquer estabelecimento, comer
ciai ou não, onde se ofereçam, ao consumo, bebidas
alcoólicas ou outras drogas que contenham substân
cias de efeitos análogos.

§ 1º A publicidade a que se refere o caput des
te artigo é obrigatória e de responsabilidade do esta
belecimento, comercial ou não, na pessoa de seu
proprietário, responsável ou preposto.

§ 2º A não observância no disposto neste arti
go implica na interdição total e imediata do estabe
lecimento por parte de qualquer autoridade federal,
estadual ou municipal, do Sistema Nacional de
Trânsito.

§ 3º O ministério ou órgão a que couber a
coordenação máxima do Sistema Nacional de
Trânsito determinará, no prazo máximo de noventa
dias contados a partir da publicação desta lei, por
portaria, as dimensões mínimas dos cartazes a
que se refere o caput deste artigo, indicando os
padrões igualmente mínimos dos caracteres que
possam ser utilizados na composição do texto publi
citário.

Art. 3º Na propaganda de bebidas alcoólicas,
em qualquer veículo e na mídia em geral, será sem
pre obrigatória a menção, impressa ou verbal, ao art.
306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, es
clarecendo-se, expressa e claramente, ao usuário e
consumidor, que é crime conduzir veículo automotor,
na via pública, sob a influência de álcool ou substân
cia de efeito análogo.

Parágrafo único. Não será tolerada ou admiti
da a propaganda de bebidas alcoólicas sem a ob
servância no disposto no caput deste artigo e na
sua infringência serão punidos os responsáveis
com as mesmas penas previstas para os infratores
do art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997.

Art. 42 Os fabricantes nacionais e os importa
dores de bebidas estrangeiras terão um prazo máxi
mo de 180 dias para atenderem as exigências desta
lei nos rótulos dos vasilhames e nas embalagens de
bebidas de qualquer teor alcoólico.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1988. 
Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.

Justificação

O presente projeto de lei se justifica ante a ne
cessidade urgente de se acercar o novo Código de
Trânsito Brasileiro e legislação subsidiária que lhe
dê contornos de aplicabilidade inquestionável.

Assim, instrumentos legais e institutos próprios
devem ser concebidos visando limitar os efeitos da
propaganda de bebidas alcoólicas, sabendo-se que
o novo Código Brasileiro de Trânsito erigiu à condi
ção de crime o ato de conduzir veículo automotor, na
via pública, sob a influência de álcool ou substância
de efeitos análogos, expondo a dano potencial e in
columidade de outrem.

Pretende a lei proposta que na publicidade, a
partir dos rótulos e das embalagens, se afixem mensa
gens elucidadoras do crime que se comete à luz do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Infere-se
que, desta providência, os condutores de veículos au
tomotores estarão constantemente informados para
que não pratiquem o crime previsto no mencionado art.
306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

O projeto obriga a que nos estabelecimentos,
comerciais ou não, se afixem informes sobre o crime
decorrente da direção sob efeito de álcool e determi
na que na publicidade de bebidas alcoólicas as mes-

mas advertências se façam, não se tolerando a
omissão da informação, elevando-se esta mesma
omissão à qualidade de crime, apenado com as
mesmas penas do art. 306 do Código Brasileiro de
Trânsito.

É de se esperar o melhor acolhimento a pre
sente proposição, posto que, oportuna como é, aten
de aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa, interferindo diretamente
nas melhores intenções de quantos, nesta Casa, for
mularam o novo Código de Trânsito Brasileiro.

É a justificação.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 

Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Aldir Cabral e outros)

Requer regime de urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº de 1998

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Lei nº de 1998, que ·Obriga que, na pu
blicidade de bebidas alcóolicas se faça menção ao
crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Bra
sileiro e dá outras providências.•

Sala da Sessões 11 de fevereiro de 1998 - AI
dir Cabral, Deputado Federal PFURJ
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PROJETO DE LEI N2 , DE 1998. mesmas penas previstas para os infratores do art.
(Do Sr. Aldir Cabral) 306 da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997.

"Obriga que, na publicidade de bebi- Art. 4
Q

OS fabricantes nacionais e os importa-
das alcoólicas se faça menção ao crime dores de bebidas estrangeiras terão um prazo máxi-
previsto no art. 306 do Código de Trânsi- mo de 180 dias para atenderem as exigências desta
to Brasileiro e dá outras providências." lei nos rótulos dos vasilhames e nas embalagens de

bebidas de qualquer teor alcoólico.
O Congresso Nacional decreta: Art. 52 Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 1º Os rótulos e as embalagens utilizados publicação.

na identificação ou no acondicionamento de bebidas, Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
nacionais ou importadas, com qualquer teor alcoóli- Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
co, devem portar, de modo legível e bem exposto in- Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.
dicativos do crime que se comete com a não obser-
vância do art. 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setem- Justificação
bro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Bra- O presente projeto de lei se justifica ante a ne-
sileiro. cessidade urgente de se acercar o novo Código de

Art. 2º Os termos do art. 306 da Lei nQ 9.503, Trânsito Brasileiro e legislação subsidiária que lhe
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito dê contornos de aplicabilidade inquestionável.
Brasileiro, devem ser impressos e afixados de modo Assim, instrumentos legais e institutos próprios
a serem vistos e lidos por todos, nos balcões e nos devem ser concebidos visando limitar os efeitos da
acessos de todo e qualquer estabelecimento, comer- propaganda de bebidas alcoólicas, sabendo-se que
cial ou não, onde se ofereçam, ao consumo, bebidas o novo Código Brasileiro de Trânsito erigiu à condi-
alcoólicas ou outras drogas que contenham substân- ção de crime o ato de conduzir veículo automotor, na
cias de efeitos análogos. via pública, sob a influência de álcool ou substância

§ 1Q A publicidade a que se refere o caput des- de efeitos análogos, expondo a dano potencial e in-
te artigo é obrigatória e de responsabilidade do esta- columidade de outrem.
belecimento, comercial ou não, na pessoa de seu Pretende a lei proposta que na publicidade, a
proprietário, respGnsável ou preposto. partir dos rótulos e das embalagens, se afixem men-

§ 2º A não observância no disposto neste arti- sagens elucidadoras do crime que se comete à luz
go implica na interdição total e imediata do estabele- do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Infere-
cimento por parte de qualquer autoridade federal, se que, desta providência, os condutores de veículos
estadual ou municipal, do Sistema Nacional de Trân- automotores estarão constantemente informados
sito. para que não pratiquem o crime previsto no mencio-

§ 3Q O Ministério ou órgão a que couber a coor- nado artigo 306 da Lei n.Q 9.503, de 23 de setembro
denação máxima do Sistema Nacional de Trânsito de 1997.
determinará, no prazo máximo de noventa dias con- O projeto obriga a que nos estabelecimentos,
tados a partir da publicação desta lei, por portaria, as comerciais ou não, se afixem informes sobre o crime
dimensões mínimas dos cartazes a que se refere o decorrente da direção sob efeito de álcool e determi-
caput deste artigo, indicando os padrões igualmente na que na publicidade de bebidas alcoólicas as mes-
mínimos dos caracteres que possam ser utilizados mas advertências se façam, não se tolerando a
na composição do texto publicitário. omissão da informação, elevando-se esta mesma

Art. 3Q Na propaganda de bebidas alcoólicas, omissão à qualidade de crime, apenado com as
em qualquer veículo e na mídia em geral, será sem- mesmas penas do art. 306 do Código Brasileiro de
pre obrigatória a menção, impressa ou verbal, ao art. Trânsito.
306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, es- É de se esperar o melhor acolhimento a pre-
clarecendo-se, expressa e claramente, ao usuário e sente proposição, posto que, oportuna como é, aten-
consumidor, que é crime conduzir veículo automotor, de aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade
na via pública, sob a influência de álcool ou substân- e boa técnica legislativa, interferindo diretamente
cia de efeito análogo. nas melhores intenções de quantos, nesta Casa, for-

Parágrafo único. Não será tolerada ou admitida mularam o novo Código de Trânsito Brasileiro.
a propaganda de bebidas alcoólicas sem a obser- É a justificação.
vância no disposto no caput deste artigo e na sua Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
infr~ngéncia serão punidos os responsáveis com as Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.



04102 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

REQUERIMENTO
(Do Senhor Aldir Cabral e outros)

Requer regime de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n.2 , de
1998.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,
requeremos r~g;me de urgência na apreciação do
Projeto de Lei n.º de 1998, que "altera a Lei n.º
9.503 de 23 de setembro de 1997 e dá outras provi
dências".

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.
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PROJETO DE LEI N/I , DE 1998.
(Do Sr. Aldir Cabral)

Altera a Lei n.º 9.503 de 23 de setem
bro de 1997 e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Código de Trânsito Brasileiro, instituí

do pela Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997,
será aplicado integralmente a partir de 1º de janeiro
de 1999, precedido de ampla campanha de educa
ção e esclarecimento ao público, promovida respec
tivamente nas áreas de suas jurisdições pelos órgã
os e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito.

Art. 22 O art. 340 da Lei n.2 9.503 de 23 de se
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

•Art. 340. Este código entra em vigor
cento e vinte dias após a data de sua publi
cação, em caráter educativo e esclarecedor,
aplicando-se as penalidades prevista no có
digo a partir de 1º de janeiro de 1999."

§ 1º Ficam mantidas as sanções da Lei n.º
5.108 de 21 de setembro de 1966 (Código anterior),
até que se esgote o prazo do artigo primeiro desta
lei.

§ 2º Às infrações autuadas na forma da Le.i n.º
9.503 de 23 de setembro de 1997, aplicam-se subsi
diariamente, as penalidades previstas no anterior
Código Nacional de Trânsito, de que trata a Lei n.º
5.108 de 21 de setembro de 1966, até 31 de dezem
bro de 1998.

Art. 3º Os Estados e os Municípios, bem como
a União, nas áreas de suas respectivas jurisdições,
promoverão a adequação das vias e a sinalização
das mesmas nos termos do novo Código de Trânsito
Brasileiro, de que trata a Lei n.2 9.503 de 23 de se
tembro de 1997, sendo defeso ao usuário alegar
como preliminar de defesa, o não atendimento desta
exigência, nos casos de autuação.

Art. 42 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. 

Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.

Justificação

O presente Projeto de Lei valoriza a Lei n.Q

9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro, assegurando sua perfeita
aplicabilidade dentro de parâmetros de tempo e es
paço necessários à perfeita adequação da socieda-

de e dos usuários das vias públicas às avançadas
normas que emanam do diploma legal mencionado.

Falhou o Estado em não promover ampla e in
sistente campanha de esclarecimento quanto à nova
lei, gerando-se, na sua aplicação súbita, conflitos e
dificuldades de interpretação, quer por parte dos
usuários das vias e dos condutores de veículos, quer
por parte das próprias autoridades, especialmente
daquelas responsáveis pelo dever de fazer cumprir o
novo Código.

Assim, mantida sua vigência para fins de edu
cação e esclarecimento, determina que órgãos e en
tidades intenrantes do Sistema Nacional de Trânsito
promovam campanha visando elucidar os pontos
mais graves da nova lei, ao tempo em que permite a
utilização da lei anterior, subsidiariamente, no que se
refere a multas e demais penalidades administrati
vas aplicadas contra os infratores das normas da Lei .
n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997.

É uma solução que se busca em forma de lei,
suficiente para, inclusive, permitir ao CONTRAN e
aos demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito
que regulamentem aqueles dispositivos do Código
de Trânsito Brasileiro ainda não vigentes por falta de
regulamentação.

A proposta é constitucional, tem juridicidade
plena e se coloca dentro da melhor técnica legislati
va e volta-se, de forma evidente, para atender ao in
teresse público, esperando-se que tramite em regi
me de urgência, considerando a oportunidade da
matéria sobre a qual se está legislando.

É a justificação.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 

Aldir Cabral, Deputado Federal- PFURJ.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt 
PFL.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira - Blo
co/PDT.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Geraldo Pas-
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Bloco/PT; Inocêncio Oliveira -

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB.

tana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB; Giovanni Humberto Costa -
Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra - PSDB. PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Átila Lins - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João Thome
Mestrinho - Bloco/PMDB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Emerson Olavo
Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - BlocoIPDT; Ex
pedito Júnior - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - Bloco/PMDB; Emílio Assmar - PPB;
João Tota - PPB.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Dolores Nunes - PFL;
João Ribeiro - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Eliseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - Bloco/PT;
Jayme Santana - PSDB.

ceará
Aécio de Borba - PPB; Anibal Gomes - PSDB;

Antônio Balhmann - PPS; Antônio dos Santos - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Firmo
de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB;
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique 
Bloco/PMDB.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB; Augusto Viveiros 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB; João
Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
PFL; Armando Abílio - BlocoIPMDB; Enivaldo Ribei
ro - PPBlpGilváhFreire - PSB; Ivandro Cunha Lima
BlocoIPMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Gonzaga Patriota - PSB;

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - PMN;
Carlos Magno - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - PPS; Coriolano Sales - Blo
co/PDT; Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões
- PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima 
Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro 
PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT; João Almeida 
PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - BlocoIPMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - BlocoIPMDB; Francisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins 
PFL; Joana D'Arc - BlocolPT; João Fassarella - Blo
co/PT; João Magalhães - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco/PMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL; Ale
xandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos - PSDB;
Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Candinho Mattos - 'PSDB; Carlos Al
berto Campista - PFL; Carlos Santana - BlocoIPT;
Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eurico Miranda - PPB;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB;
Fernando Lopes - BlocoIPDT; Francisco Silva - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB; José
Maurício - Bloco/PDT.
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São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - P5DB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB; Almino
Affonso - P5B; Aloysio Nunes Ferreira - P5DB; An
tônio Carlos Pannunzio - P5DB; Arlindo Chinaglia 
Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Carfos Apolinário - BlocoIPMDB; Cel
so Russomanno - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu
nha Bueno - PPB; Cunha Lima - PPB; Dalila Figuei
redo - PSDB; De Velasco - Bloco/PRONA; Delfim
Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - PTB; Eduardo Coe
lho - PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fausto Mar
tello - PPB; Fernando Zuppo - BlocoIPDT; Franco
Montoro - P5DB; Hélio Bicudo - BlocolPT; Hélio Ro
sas - Bloco/PMDB; Ivan Valente - Bloco/PT; Jair Me
neguelli - Bloco/PT; João Melão Neto - PFL; João
Paulo - Bloco/PT; José Coimbra - PTB; Luiz Eduardo
Greenhalgh - Bloco/PT.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - P5DB; Gilney Viana - Bloco -
PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PP5; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - BlocolPT; Jofran Frejat - PPB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB.

Amapá

Raquel Capiberjbe - P5B.

Pará

Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Elcione Barba
lho - BlocoIPMDB; José Priante - Bloco/PMDB; Má
rio Martins - BlocoIPMDB.

Acre

Osmir Lima - PFL.

Tocantins

Darci Coelho - PFL; Freire Júnior - Blo
colPMDB; Paulo Mourão - P5DB.

Maranhão

Davi Alves Silva - PPB; Nan Souza - PFL;
Remi Trinta - PL.

Ceará

Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL.

Paraíba

Efraim Morais - PFL.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Lyra - P5B;
João Colaço - PSB; Ricardo Heráclio - P5B; Vicente
André Gomes - PSB.

Alagoas

Augusto Farias - PFL; José Costa - Blo
co/PMDB; Moacyr Andrade - PPB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB.

Bahia

5everiano Alves - Bloco/PDT.

Minas Gerais

Ibrahim Abi-Ackel - PPB; José Santana de Vas
concellos - PFL; Leopoldo Bessone - PTB; Vittorio
Medioli - P5DB.

Rio de Janeiro

Maria da Conceição Tavares - BlocolPT; Ro
berto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB.

São Paulo

Ary Kara - PPB; Carlos Nelson - BlocoIPMDB;
Edinho Araújo - BlocoIPMDB; Jurandyr Paixão 
PPB; Marquinho Chedid - Bloco/P5D.

Mato Grosso

Welinton Fagundes - PL.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PPB.

Paraná

Antônio Ueno - PFL; Hermes Parcianello - Blo
coIPMDB; José Janene - PPB; Nelson Meurer 
PPB; Ricardo Barros - PPB.

Santa Catarina

Hugo Biehl - PPB; Valdirjj!0aIãtto - Blo
coIPMDB.

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB; ~nio Bacci - BlocoIPDT;
Germano Rigotto - BlocoIPMDB.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
'hoje, quarta-feira, dia 11, às 20 horas e 5 minutos
com a seguinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL <

(Artigo 191, I ,clc art. 202, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À éONSTITU/ÇÃO

N° 33-1, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro turno,
do substitutivo do Senado Federal à Proposta de

Emenda à Constituição nO 33-F, de 1995, que
modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e da outras providencias; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela admissibilidade, contra os votos dos
Deputados Sílvio Abreu, Ênio Bacci, Jarbas Lima,
Prisco Viana, Vicente Cascione e, em separado, dos
Deputados Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus Schmidt,
Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson Gibson
(Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão
Especial pela aprovação deste e pela admissibilidade
e, no mérito, pela rejeição das emendas de nOs 1 a
21,24 a 26, 32 a 38, 40 a 50, 52, 54 a 64, 67, 68, 73,
75 e 76, apresentadas na Comissão .Especial
(Relator: Sr. Arnaldo Madeira).

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 57 minutos.)

Ata da 32ª Sessão da Câmara dos Deputados, Extraordi
nária, noturna da 6ª Sessão Legislativa ExtraQrdinária,

da 50ª Legislatura, em 11 de fevereiro de 1998.

Amazonas

Alzira Éwerton .. PSDB; Arthur Virgílio ..
PSDB; Átila Lins - PFL; Euler Ribeiro .. PFL;
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB; José Melo
- PFL; Luiz Fernando - PPB; Pauderney Avelino 
PFL.

Pará

Anivaldo Vale .. PSDB; Antônio Brasil - Blo
coIPMDB; Asdrubal Bentes - BlocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres .. PPB;
Giovanni Queiroz - BlocoIPDT; Hilário Coimbra 
PSDB; José Priante - Bloco/PMDB; Mário Martins ..
Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro .. PSDB; Olávio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha .. BlocolPT; Raimundo Santos 
PFL; Socorro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires Fran
co - PFL.

Michel Temer
Heraclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Wagner Salustiano
Zé Gomes da Rocha
Luciano Castro

Presidência do Sr. Michel Temer.
ÀS 20 HORAS E 5 MINUTOS COMPARECEM co/PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe ..

OS SENHORES: PSB; Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Roralma

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Elton Rohnelt 
PFL; Francisco Rodrigues - PTB; Luís Barbosa 
PPB; Moisés Lipnik - PL; Robério Araújo - PPB; Sa
lomão Cruz - PSDB.

Amapá

AntônidFeijâo ;.. PSDB; Eraldo Trindade - PPB;
Fátima Pelaes· _. PSDB; Gervásio Oliveira .. Blo-
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Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Emerson Olavo
Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT· Ex
pedito Júnior - PFL; Marinha Raupp - PSDB; M~isés
Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani
Santos - PFL

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - Bloco/PMDB; Emílio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Osmir Lima - PFL; Regina Lino 
Bloco/PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; 0010
res Nunes - PFL; Freire Júnior - Bloco/PMDB; João
Ribeiro - PFL; Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão 
PSDB; Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Eliseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - BlocolPT;
Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PFL; Már
cia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL; Nan Sou
za - PFL; Neiva Moreira - Bloco/PDT; Pedro Novais 
Bloco/PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Anibal Gomes - PSDB;
Antônio Balhmann - PSDB; Antônio dos Santos 
PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata - Blo
co/PMDB; Inácio Arruda - BlocolPCdoB; José Linha
res - PPB; José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cristi
na - PPS; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
Bloco/PMDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB; Pimen
tel Gomes - PPS; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB;
Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Rommel Feijó 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Ari Magalhães - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
Queira - PFL; Felipe Mendes - PPB; João Henrique -

Bloco/PMDB; Júlio Cesar - PFL; Mussa Demes _
PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco/PMDB; Augusto Viveiros _
PFL; Betinho Rosado - PFL; Carlos Alberto - PSDB·,

Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
Bloco/PMDB; João Faustino - PSDB; Ney Lopes 
PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
PFL; Armando Abílio :" Bloco/PMDB; Enivaldo Ribei
ro - PPB; Gilvan Freire - PSB; Ivandro Cunha Lima 
Bloco/PMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB;
Roberto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga 
PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB; An
tônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - Bloco/PT; Fer
nando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Hum
berto Costa - Bloco/PT; Inocêncio Oliveira - PFL;
João Colaço - PSB; José Chaves - Bloco/PMDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pe
dro Correa - PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Roberto
Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sílvio Pes
so.a - Bloco/PMDB, Vicente André Gomes - PSB;
Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - Blo
co/PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - PFL;
Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernan
do Torres - PSDB; José Costa - BlocoIPMDB; José
Thomaz Nono - PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Pe
dro Luís Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
Bloco/PMDB; José Teles - PPB; Marcelo Déda 
Bloco/PT; Messias Góis - PFL; Pedro Valadares 
PSB.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Col
bert Martins - PPS; Coriolano Sales - Bloco/PD:;
Domingos Leonelli - PSB; Eujácio Simões - PL; Félix
Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB;

Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime Fernandes 
PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques
Wagner - Bloco/PT; João Almeida - PSDB; João
Carlos Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jonival Lu
cas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José Lourenço
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- PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Braga 
PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro
Irujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Car
neiro - BlocoIPDT; Severiano Alves - Bloco/PDT; Si
mara Ellery - BlocoIPMDB; Ursicino Queiroz - PFL;
Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - BlocoIPMDB; Francisco
Horta - PFL; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro 
PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Dare - Bloco/PT;
João Fassarella - BlocolPT; João Magalhaes - Blo
co/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Márcio Rei
naldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco/PMDB;
Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oliveira - PPB;
Maurício Campos - PSDB; Mauro Lopes - Blo
co/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Neif Jabur 
PPB; Nilmário Miranda - Bloco/PT; Odelmo Leão 
PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - Blo
co/PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues 
PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Ro
mel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Bloco/PMDB;
Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Felipe - Blo~
co/PMDB; Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio
Naya - PPB; Silas Brasileiro - BlocoIPMDB; Sílvio
Abreu - BlocoIPDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vit
tório Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocoIPMDB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz
Durão - PFL; Mareus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
- PPB; Rita Camata - BlocoIPMDB; Roberto Valadão
- BlocoIPMDB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL; Ale

xandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos - PSDB;

Alvaro Valle - PL; Aroloe de Oliveira - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Al
berto Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco/PT;
Cidinha Campos - Bloco/PDT; Eurico Miranda - PPB;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB;
Fernando Lopes - Bloco/PDT; Francisco Silva - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - Bloco/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge
Wilson - Bloco/PMDB; José Egydio - PFL; Laprovita
Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto 
PFL; Lindberg Farias - PSTU; Márcia Cibilis Viana 
Bloco/PDT; Márcio Fortes - PSDB; Milton Temer 
Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT; Moreira Franco
- Bloco/PMDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Os- .
mar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nasci
mento - PPB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jeffer
son - PTB; Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo
Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPB; Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PSDB; Aldo Rebelo - BlocolPCdoB; Almino
Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; An
tônio Carlos Pannuilzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PPB; Carlos Apolinário 
Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PPB; Corauci
Sobrinho - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima 
PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco - Blo
co/PRONA; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi 
PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho
- PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello 
PPB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Franco Montoro
- PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio Rosas - Blo
co/PMDB; Ivan Valente - Bloco/PT; Jair Meneguelli 
Bloco/PT; João Melão Neto - PFL; João Paulo - Blo
co/PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal 
PSDB; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT;
José Machado - BlocolPT; José Pinotti - PSB; Juran
dyr Paixão - PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Po
sella - PPB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo
Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT;
Luiz Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo
Barbieri - Bloco/PMDB; Marcos Vinícius de Campos
- PFL; Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Marta Suplicy
- Bloco/PT; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima -
PFL; Pedro Yves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Robson
TLma - PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Tor-
res - PSDB; Teima de Souza - Bloco/PT; Tuga An·
gerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Go·
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rnes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cas
cione - PTB; Wagner Rossi - Bloco/PMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PSDB; Gilney Viana - Bloco

- PT; Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tete
Bezerra - Bloco/PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Augusto Carva

lho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante 
Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - Bloco/PT;
Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás
Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 

Bloco/PMDB; Carlos Mendes - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Marco
ni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier
Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
coIPMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pedro Canedo 
PL; Pedro Wilson - Bloco/PT; Roberto Balestra 
PPB; Rubens Cosac - Bloco/PMDB; Sandro Mabel 
Bloco/PMDB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul
Dilso Speráfico - PSDB; Flávio Derzi - PPB;

Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Mari
sa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Bloco/PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná
Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 

PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César - Blo
co/PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio Ams 
PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB; João Ien
sen - PPB; José Borba - PTB; José Janene - PPB;
Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Mauricio Requião - Bloco/PMDB; Max Rosenmann 
PSDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson Mi
cheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Bal
binotti - PSDB; Padre Roque - Bloco/PT; Paulo Ber
nardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PFL; Renato
Johnsson - PSDB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo
Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger - PFL;
Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina
Dejandir Dalpasquale - BlocoIPMDB; Défcio

Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB; Edi-

son Andrino - Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário Ca
vallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT; Neuto de
Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo Bor
nhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Ven
zon - Bloco/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB; Vânio
dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - BlocolPT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Bloco/PDT; Augus
to Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcí
sio Perondi - Bloco/PMDB; Esther Grossi - Bloco/PT;
Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano
Rigotto - Bloco/PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima
- PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Roberto Ponte - Blo
co/PMDB; Luiz Mainardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt
- Bloco/PDT; Miguel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Har
ter - Bloco/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Oda
cir Klein - Bloco/PMPB; Osvaldo Biolchi - PTB; Pau
lo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz - Bloco/PDT;
Valdeci Oliveira ;- Bloco/PT; Waldomiro Fioravante 
Bloco/PT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda
Crusius - PSDB. , -

1- ABERTURA DA SESSAO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 503 Se
nhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NELSON TRAD, 22 Secretário, procede
à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA'!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temeíf-Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
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de prosseguir a votação da Emenda Constitucional
n.º 33, Substitutivo do Senado Federal, darei conhe
cimento ao Plenário de expediente em que o Depu
tado José Rezende declara seu voto em branco:

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
0.0. Presidente da Câmara dos Deputados
Venho comunicar à douta Mesa, nos termos do

disposto § 6º do art. 180 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que meu voto deve ser con
siderado "em branco", para efeito de quorum, por
quanto a matéria da PEC 33-H/95 - Reforma da
Previdência Social, em votação, relacionar-se com
minha causa própria, tratando-se evidentemente de
assunto de meu interesse individual.

Brasília, 11 de fevereiro de 1998. - José Re
zende, Deputado Federal- PPBIMG.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há tam
bém um comunicado dos partidos que integram a base
de sustentação do Governo, cujo teor é o seguinte:

COMUNICADO PARLAMENTAR

SOBRE O COMPROMISSO ASSUMIDO ENTRE
OS PARTIDOS DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DO
GOVERNO E O PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS
DE SEU LíDER NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

-1-
Proposta de Emenda à Constituição

N.º 33-1, de 1995
(do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição n.º 33
F, de 1995, que modifica o sistema de previ
dência social, estabelece normas de transi
ção e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Silvio Abreu, Ênio
Bacci, Jarbas Lima, Prisco Viana, Vicente
Cascione e, em separado, dos Deputados
Haroldo Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduar
do Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nil
son Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Fer
reira); e da Comissão Especial pela aprova
ção deste e pela admissibilidade e, no méri
to, pela rejeição das emendas de n.QS 1 a 21,
24 a 26, 32 a 38, 40 a 50,52,54 a 64,67,
68, 73, 75 e 76, apresentadas na Comissão
Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
NESTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA cÂMARA DOS DEPUTADOS DE 11 DE

FEVEREIRO DE 1998, OS LÍDERES DOS PARTIDOS QUE INTEGRAM A BASE DE 'APOIO AO
GOVERNO ~STAM PUBLICA!'ffiNTE O COMPROMISSO DE RETIRADA DA OBRIGAÇÃO
DA CONIRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA MENSAL DOS SERVIDORES PúBLICOS FEDERAIS
INATIVOS. CONSTANTE DO ARTIGO l° DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.482-15, DE 29 DE
JANEIRO DE 1998.

TAL COMPROMISSO VIABILIZA. POR MEIO DE DVS DO VICE-LÍDER DO PPB
DEPUTADO GERSON PERES. COM O APOIO DOS LÍDERES QUE ASSINAM ESTE DOCUMENTO'
A SUPRESSÃO PELO PLENÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS. DO orSPOSITIVO CONTIDO
NO § l° , DO ART. 40. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFERENCIADO NO ART. l° DO
SUBSTfI.:UTIV0 DO SENADO À PEC N" 33-G. DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A REFORMA DA
PREVIDENCIA SOCIAL.

)

1

~;.J~
. AÉCIO NEVES

Líder do PSDB I

D"J~~'
... L~~~

COM ESTE ENTENDIMENTO FICA POSSÍVEL O lTENDIMENTO DO JUSTO
PLEITO DOS APOSENTADOS E PENSIONI~TÀS FEDERAIS. ASSEGURANDO EM DEFINITIVO,
PARA ESSE SEGMENTO SOCIAL. A ISENÇÃÓ,DA CONSTRIBUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

. / I .

1/
SALADAS SESSÕES.Er#~ÚDE FE o DE 1998

I -.--/. -
/11 ,Ú1,'f-oH:tA...--~

/ DEPUTADO GERSON PERES I

i
.,1° Vice-Líder do PPB

.i /;j 17 ~1l/I :!' _.J.- /_'/ <e-

DE;. OD~~~~~ÃO ~~CIOO~VE~
Líder do PPB Líder do PFL
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Senado
Federal, ao apreciar a Proposta de Emenda à Constituição

n.º 33195, ofereceu à mesma e vou submeter a votos
o seguinte substitutivo, ressalvados os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal,

promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 10 A Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.7° ..•.............•................................
XII - salário-familia pago em razão do dependente do

trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;

"Art. 37 ...................•.....................••••.•.
§ 7° É vedada a percepção simultãnea de proventos de

aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. u

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
incluidas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdêncLd de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.

§·lo As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e
pensionistas e do respectivo ente estatal, na forma da lei,
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão de
valor igualou inferior ao limite máximo estabelecido para
os beneficios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201.

§ 2° Os servidores abrangidos pelo regLme de previdência
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os

seus proventos a partir dos valores fixados na forma
do § 4°:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em
lei;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo
de dez anos de efetivo exercicio no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:

aI sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e
trinta de contrlbuLção, se mulher;

bl sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.

§ 3° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração
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do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensào.

§ 4° Os proventos de aposentadoria,
concessão, serão calculados com base
servidor no cargo efetivo em que s,. der
na forma da lei, corresponderão:

I - à totalidade da remuneracão, no caso de ser igual o~

inferior ao limice máximo estabelecido para os beneficios
do regime geral de previdência social de que trata
o art. 201;

11 - gradualmente, de setenra por cento á totalidade da
remuneracáo, nos demais casos.

§ 5° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que crata este artigo,
ressalvados os casos de arividades exercidas exclusivamente
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica, definidos em lei comple~entar.

§ 6° Os requisitos de idade e-. ~e tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto
no § 2°, 111, a, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercicio das funções de
magistério na educacão infantil e no ensino fundamental e
médio_

§ 7° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos
cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a
percepcão de ma:s de urna aoosentadoria á conca do regime de
previdêncla previsto neste· artigo.

§ 8° :"ei disporá sobre a concessão do beneficio da
pensào por morre, que será igual ao valor dos proventos do
servldor faleclco ou ao valor dos oroventos a que teria
direito o servldor em atividade na d~ta de seu falecimento,
opservado o disposto no § 4°.

§ 9° Observado o dispos:o no art. 37, XI, os proventos
de aposentadorla e as censões serão revistos na mesma
proporcão e na mesma data, sempre que se modificar - a
remuneracão dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer
beneficios ou ,anta~ens posteriormente concedidos aos
servidores em acividade, inclus~ve quando decorrentes da
transformacão ou reclassificacão do cargo ou funcão em aue
se deu a aposen;:adoria ou que serviu de referência para- a
concessão da pensão, na forma da lei.

§ 10. O tempc de concribuicão federal, estadual
muni"'Cipal será contado para efeito de aposentadoria
tempo de se.!:'v1.CO co.!:'respondente para efeito
disponibilidade.

§ 11. A lei não pod~rá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contrib~ição ficticio.

§ l~. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando
decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos,
bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para
o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adicão de proventos de inatividade com
remu.•eração de cargo acumulável na forma desta
Constituicão, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeacao e ~xoneracão, e de cargo eletivo.

§ 13. Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios
fixados para o regime geral de previdência social.

§ 14. Ao·servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
bem como de outro cargo temporário ou de emprego público,
aplica-se o regime geral de previdência .social.

§ 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdência
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complementar para os seus respectivos servidores' titulares
de cargo efetivo, poderão fixar,. ·para o valor das
aposentadorias e pensões a serEm concedidas pelo regí.ue de
que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os
beneficios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201.

§ 16. Observado o disposto no art. 202, lei complementar
disporá sobre as ~ormas gerais para a instituição de ~egime

de previdência complenentar pela União, Estados, Distrito
Federal e Munici!,ios, para atender .aos seus respectivos
servidores t~:ulares de ca=go efecivo. .

§ 17. Somente mediante sua pré..,ia e expressa opção, o
disposto nos §§ i5 e 16 poderá ser aplicado ao servidor que
tiver ingressado no serviço público. até a data da
publ icacão do a to de insci tuicão do corres!,ondente regime
de previdêncIa complementar."

"Art.42 .........................•........•..... o ••••••••

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este
artigo e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 1°,
ao e 9°;" - ". ~

"Art. 73 .
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão

as mesmas garantias, pre~rogativas, i~pedi~entcs,

vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tr;bunal
de Justica, aplicando-se-lhes, quanto .~. aposeritãdoria e
pen~ão, as normas constantes do art. 40.

"Art.93 ......•.......................•.•....••.••..••...
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus

dependentes observarão o disposto no art. 40.

"Art.lOO o •• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••

§ 3° O disposto no capuc deste artigo, relativamente à
expedi cão de precatórios, não se aplica aos pagamentos de
obrigacões definidas em lei corno de pequeno valor que a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em
virtude de sentença judicial transitada em julgaclo."

"Art.114 ..... 0·0 ••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••

§ 3° Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de
oficio, as contribuições sociais previstas no art. 195,
I, a, e 11, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentencas que proferir."

"Art.167 .........••.. o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••

X - a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 11,
para a realização de despesas distintas do pagamento de
beneficios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201."

"Art .194 ..........•......••.•..••.•.••••..•.•••. '" ..•.•
Parágrafo único ......•.............•...•....•••.......•.
VII - caráter democrático e descentralizado da

aarninistração, mediante gestão quadripar-tite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados."

"Art.195 •......••••....•.•...••••..•.•• ···••·•·•· .••••••
I do empregador, da empresa e da entidade a ela

equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho

pagos ou creditados, a qualquer titulo, à pessoa f1sica que
lhe preste serviço, mesmo sem vinculo empregaticio;

bl a receita ou o faturamento;
cl o lucro;
Ir - do trabalhador e dos demais segurados da

previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;

.o .

§ 8° O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos
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cônjuges/ que exerçam süas aõ:ividades em regime de eco...:>mia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social medianõ:e a aplicação de uma aliquota
sobre o resultado da comercialização da produção e farão
jus aos beneficios nos termos da lei.

,§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I
deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da
utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de
recursos para o sistema único de saúde e ações de
assistência social da União para os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios, e dos Estados para os Municipios,
observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que trata os incisos I, â, e rI
deste artigo, para débi<:os em mon<:ante superior ao fixado
em lei complementar."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a
forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios,·que preservem o
equilibrio financeiro e atuarial, e atenderá, nOS termos da
lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
incluídos os resultantes de acidentes do trabalho e idade
avançada;

II'- proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IIr - proteção ao trabalhador em situação de desemprego

involuntário;
IV - salário-família e auxilio-reclusão para os

dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurador homem ou mulher, a0
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto
no § 2°.

§ 1° É vedada a adoção de requisitos e criter:l.os'
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
beneficiários do regime geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente
sob condições espec:l.a:l.s que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.

§ 2° Nenhum beneficio que substitua o salário de
contribuição ou o rendimenõ:o do trabalho do segurado terá
valor mensal inferior ao salário minimo.

§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para
o cálculo de beneficio serão devidamente atualizados, na
forma da lei.

§ 4° É assegurado c reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráte_ permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei. ,

~ 5° É vedada a' filiação ao regime geral de previdência
social, na qualidade de segurado facultaõ:ivo, de pessoa
participante de Fegime próprio de previdência.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de
dezembro de cada ano.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime geral de
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
seguintes condições:

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e
trinta de contribuição, se mulher; e

Ir - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o
limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e
para os que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, neste incluidos o produtor rural, o garimpeiro e
o pescador artesanal.

§ 8° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos/ em relação ao disposto no
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inciso I do parágrafo anterior,
comprove exclusivamente tempo de
funções de magistério na educação
fundamental e médio.

S 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem reciproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese· em que os diversos regimes de previdência
social se compensarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei.

S 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente
do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime
geral de previdência social e pelo se~or privado.

S 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualque~

titulo, serão incorporados ao salá~io para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repe~cussào em
beneficios, nos casos e na forma da ::ei."

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autõnoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garancam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar ..

S 1° A lei complementar de que" trata este artigo
assegurará ao participante de planos de beneficios de
entidades de prev~?ência privada o pleno acesso ás
informacões ~elativas á gesLào de seus respectiyps planos.

S 2 o As conLribuicões do empregador, 05 beneficios e
as condições contratuais previstas nos estatutos,
regulamento~ e planos de beneficios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos
participantes, assim como, à exceçã-o dos .benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes,
nos termos da lei.

S 3 0 É vedado o aporte de recursos a entidade de
previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas,
salvo na qualidade de patroci.nador, situação na qual, em
hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder à
do segurado.

S 4° Lei comple~entar disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal cu Municípios, inclusive
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto
patrocinadoras de entidades fechadas de previdê:lcia
privada, e suas respectivas entidades fechadas de
previdência privada.

S 50 A lei. complementar de que trata o parág~afo

anterior aplicar-se-á, no que couber, ás empresas privadas
permissionárias ou concessionárias de 'prestação de serviços

públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada.

S 6° A lei complementar a que se refere o S 4 o deste
artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos
membros das diretorias das entidades fechadas de
previdência privada e disciplinará a inserção dos
participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação."
Art. 2· A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais

Gerais, é acrescida dos seguintes artigos:
. "Art. 247. Os beneficios pagos, a qualquer titulo,

pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência
social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, obedecerão
ao. disposto no art. 201, S 4°, e os não sujeitos ao limite
máximo de valor fixado para os beneficios concedidos Dor
esse regime observarao os limites fixados no art. 37, XI:

Art. 248. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento de proventos de aposentadorias e pensões
concedidos aos respectivos servidores e seus dependentes,
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em adiçâo aos recursos dos respectivos tesouros, a União,
os Estados, o Distrito federal- e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes
das contribuições previstas no art. 40, § la, e por bens,
direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei, que
disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para
o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de
pre?idência social, em adição aos recursos de sua
arrecadacão, a União poderá constituir fundo integrado por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei,
que disporá sobre a natureza e administração desse fundo. H

Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a
qualquer tempo, nas condições previstas na legislação vigente à data
da publicação desta Emenda, aos servidores públicos e aos segurados do
regime geral de previdência social que, até essa data, tenham cumprido
os requisitos para obtê-las.

§ la O servidor de que trata este artigo, que tenha completado
as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em
atividade fârá jus a isenção da contribuicão previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 2 0 ,

111, d, da Constituição.
§ 2 0 Os proventos de aposentadoria e as pensôes dos servidores

e seus dependentes que, na data da publicação desta Emenda, tenham
cumprido os requisitos para obtê-los; serão calculados de acordo com a
legislação vigente naquela data.

§ 3° Observado o disposto no art. 40, § 15, da Constituição, os
proventos de aposentadoria e as pensões a serem concedidos aos
servidores e seus dependentes que adquirirem o direito ao beneficio
após publicação desta Emenda serão calculados de acordo com o disposto
nos §§ 4° e ao do mesmo artigo.

§ 4° São mantidos todos os direitos e garantias as~egurados nas
disposições constitucionais vigentes -á data de publicação desta Emenda
aos servidores inativos e pensionistas, civis e militares, anistiados
e ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela
data, os requisitos para usufruírem taiS direitos, observado o
disposto no art. 37, XI, da Constituição.

Art. 4° Observado o disposto no art. 40, § 11, da Constituição,
o tempo de servi co considerado pela legislação vigente para efeito de
aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será
contado como tempo de contribuição.

Art. 5° O disposto no art. 202, § 3°, da Constituição, quanto à
exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a
contribuição do sogurado, terá vigência no 'prazo de dois anos a partir
da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes, na data de
publicacão da lei complementar a que se refere o § 4° do mesmo artigo.

Art. 6° As entidades :echadas de previdência privada
patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e
sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a
contar da publicacão desta Emenda, seus planos de beneficios e

serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena
de intervencão, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas
patrc;>cinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento
do d~sposto neste artigo.

Art. 7° Os projetos das leis complementares previstas no
art. 202 da Constituição deverão ser aoresentados ao Congresso
Nacional no~ prazo máximo de noventa dias - após a publicação desta
Emenda.

Art. 8° OQservado' o disposto no art. 4° desta Emenda e
ressalvado o direito de opção à aposentaàoria pelas normas por ela
estabelecidas, ê assegurado o direito à aposentadoria VOluntária com
proventos calculados de acordo com o art. 40, § 4°, da Constituiç!o,
àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na
Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de
publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta
e oito anos de idade, se mulher;

11 ~ tiver cinco anos de efetivo exercicio no cargo em que se
dará a aposentadoria;
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de:
111 - contar t~~po de contribuição iguàl, no m1nimo, A soma

a) trinta e cinco anos, se homem,. e trinta anos, se mulher; e
b) um per10do adicional de contribuição equivalente a vinte'por

cento do tempo que, na data da publicação' desta Emenda, faltaria para
atingir o limite de tempo constante da a11nea anterior.

§ l° O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o
disposto em seus incisos I e 11, e observado o disposto no art. 4
desta Emenda, pode aposentar-se com provento.s proporcionais ao. tempo
de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no m1nimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem,·e .vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuiçÃo equivalente. a quarenta

por cento do tempo que, na data da publicaçãd desta Emenda, faltaria
para atingir o limite de tempo constante da a11nea anterior;

11 os proventos da aposentadoria 'proporcional serão
equivalentes a setenta por cento do valor máximo que o servidor
poderia obter de acordo com o caput, acrescido de cinco por cento por
ano de contribuicão que supere a soma a que se refere o inciso
anterior, até o limite de cem DOr cento.

S 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público
e de Tribunal de Contas o disposto nesce artigo.

S 3° Na aplicacão do disposto no parágrafo anterior, o
magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas,
se homem, terá o tempo de servico exercido até a publicação desta
Emenda contado com o·acréscimo de dezessete por cento.
. § 4° O professor, servido= da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, incluídas suas autarquias e fundações, que,
até a data da publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente,
em cargo efetivo de magistério e que opte· por aposentar-se na forma do
disposto no caput, terá c tempo de serviço exercido até a publicação
desta Emenda contado com o acré~cimo de dezessete por cento, se home~,

e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercicio. das' funções ée
magistério.

S S" O servidor de que trata este artigo, que, após completar
as exigências para aposentadoria.estabelecidas no caput, permanecer em
atividade, ~ará jus a isençào' da .contribuição previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria contidas no art •. 40, S 2-,
111, a, da Constituição.

S 6° Para os efeitos do'cálculo dos proventos de aposentadoria
previstos no caput deste artigo, a'lei a que se refere o art. 40,
S 4°, da Constituição, ao estabelecer a gradualidade prevista em seu
inciso II, observará a .remuneração ,percebida pelo servidor .. o tempo
de serviço prestado à data·da publicação desta.Emenda.

Art. 9- Observado o disposto no art. 4- desta Emenda e
ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela
estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado
o ·direito à aposentadoria ao. segurado que se tenha filiado ao regime
geral de previdência social, até a data de publicaçlo desta Emenda,
quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

11 - contar tempo de contribuição igual, no minimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, ·se mulher; e
b) um per10do adicional de contribuição equivalente a vinte por

cento do tempo que, na data da publicaçlo desta Emenda, faltaria para
&tinqir o limite de tempo constante da allnea anterior.

S l° O segurado de que trata este artigo, ,desde que-atendido o
disposto no inciso I do capdt, é observado o disposto no art. 4-'desta
Emenda, pode aposentar-se com vaiores proporcionais. ao tempo de
contribuição, quando atendidas as seguintes condiçOes:

I - contar tempo de contribuição igual, no minimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um perlodo adicional de contribuiçlo eQUivalente a quarenta

por cento do "tempo que, na data da publicação cesta Emenda, faltaria
para atinqir o limite de tempo constante da allnea anterior;

11 - o valor da aposentadôr-fã-proporcionáf'serâ'equivalente a
setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o caput,
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acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a' soma
a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2° O professor que, até a dat:a da publicação desta Emenda,
t:enha exercido atividade de cagistério e que opte por aposentar-se na
ferma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a
publicacão desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por
cente, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se
aposent:e, exclusivamente, com tempo de efetivo exercicio de atividade
de magist:ério.

Art. 10. O regime de previdência complementar de que trata o
art:. 40, §§ 15, 16 e 17, da Constituicão, somente poderá ser
instituido após a publicacão da lei complementar prevista nb § 16 do
mesmo art:igo.
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Art. 11. A vedação orevist:a no art. 37, § 7°, da Constituição,
não se aplíca aos membros' de poder e servidores inativos, civis e
militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado
novamente no serviço público por concurso público de provas ou de
provas e titulos, e pelas demais formas previstas na Constituição,
sendo-lhes proibida a percepçào de mais de uma aposentadoria pelo
regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição,
aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 12
deste mesmo artigo.

Art. 12. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre
as contribuicões de que trat:a o art:. 195 da Constituição, são
exigiveis as estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade
social e dos diversos regimes previdenciários .

• Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-familia e
auxilio-reclusào para os servidores, segurados e seus dependentes,
esses beneficios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda
bruta mensal igualou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos
índices aplicados aos beneficios do regime geral de previdência
social.

Art. 14. O limite máximo para o valer dos beneficios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201 da Con.tituição é
fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da
data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a' preservar,
em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos indices
aplicados aos beneficios do regime geral de previdência social.

Art. 15. Até que a Lei Complementar a que se refere o art. 201,
§ 1°, da Constituição, seja publicada, permanece em vigor o disposto
nos arts. 57 e 58 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação
vigente á data da publicação desta Emenda, mantida a revogação da Lei
n° 3.529, de 13 de janeiro de 1959, do Decreto-lei nO 158, de 10 de
fevereiro de 1967, da Lei nO 5.527, de 8 de novembro de 1968, da Lei
nO 5.939, de 19 de novembro de 1973, da Lei nO 6.903, de 30 de abril
de :981, da Lei n° 7.850, de 23 de outubro de 1989, e do art. 148 da
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 16. Revoga-se o 'inciso II do § 2° do art. 153 da
Constituição.

Art. 17. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.



É exatamente por isso que aqueles que têm ar
gumentos, aqueles que sabem efetivamente o que
deseja a Nação irão votar favoravelmente à reforma.

A Nação quer uma reforma da Previdência que
modifique os privilégios, uma reforma que privilegie
as maiorias e não as minorias corporativas que man
têm aqueles que chegam a esta Casa sem argu
mentos.

Por essas razões é que os que têm argumen
tos, com baderna ou não, votarão "sim". Conclamo a
bancada do PMDB a votar "sim" à reforma da Previ
dência, porque é isso que a Nação deseja.

Muito obrigado a todos, especialmente aos
meus companheiros do PT, sem argumentos.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu
tados, hoje, nenhum de nós aqui presente, e acredi
to nenhum cidadão brasileiro bem informado, desco
nhece a importância deste momento, desconhece a
relevância e a conseqüência para o País daquilo que
será votado por esta Casa.

Eu diria mais, Sr. Presidente: tenho convicção
de que, no momento em que vier a ser escrita a his
tória do Parlamento brasileiro, a esta Legislatura
será reservado um capítulo especial. Desde o início
temos tido a responsabilidade de avançar nas refor
mas estruturais, absolutamente necessárias à cons
trução do Estado moderno que todos buscamos.

Avançamos na reformulação da ordem econô
mica, avançamos na discussão e também na refor
mulação da ordem administrativa. Agora chegamos
talvez à mais emblemática de todas as reformas: a
da Previdência.

Não desconheço a ansiedade e a angústia de
vários cidadãos brasileiros neste momento, senti
mentos esses em muito fomentados pela desinfor
mação que permeia pelo País. Mas é preciso ter co
ragem para mudar, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Par
lamentares.

Em primeiro lugar, é preciso que se tenha uma
proposta. Em segundo lugar, é preciso a clara con
vicção dos aspectos fundamentais dessa proposta
que devem prevalecer. Já que estamos em um regi
me democrático, é preciso negociar.

E nós negociamos.
Particularmente o PSDB, desde a tramitação

da proposta no Senado, relatada pelo Senador Beni
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como forma inequívoca e inquestionável, a falência dos ar-
votam os Srs. Líderes? gumentos. Eles não têm argumentos porque não há

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB - baderna, platéia ou televisão examinando as firulas
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e os fricotes que fazem quando discutem coisas sé-
e Srs. Deputados, chego a esta tribuna sem dúvida rias.
alguma na a/ma a respeito da certeza que temos de
que esta talvez seja a última grande oportunidade
desta Legislatura para confirmar que escrevemos
nosso nome na história deste Parlamento como
aqueles que mais avançaram na defesa dos interes
ses reais da Nação brasileira.

Tramita nesta Casa a reforma da Previdência.
Aqui e acolá, dizem que o Congresso Nacional, par
ticularmente a Câmara dos Deputados, não teve par
ticipação e não conquistou ganhos em relação à pro
posta enviada pelo Governo. Ora, assinamos há
pouco um destaque para votação em separado que
assegura, como conquista do Parlamento, a não
contribuição dos aposentados e pensionistas. Tam
bém é inquestionável' que o texto elaborado pelo Re
lator, Deputado Arnaldo Madeira, mantém de forma
inequívoca o princípio da paridade.

Além disso, ouvimos sempre e permanente
mente como um dos argumentos contrários à refor
ma, que tentamos hoje aprovar e assim o faremos
em breve, a discriminação que seria o estabeleci
mento do critério de 35 anos de contribuição acumu
lado ao da idade mínima de 60 anos para a aposen
tadoria. Em tese, isso poderia privilegiar aqueles
mais humildes, que iniciam a labuta um pouco mais
cedo. O que fez o Congresso Nacional? Obteve, em
pleno exercício de suas prerrogativas, mais uma im
portante conquista ao conseguir que o Governo ce
desse e enviasse para esta Casa um projeto que
fará com que aquele que alcançar os 35 anos de
contribuição não tenha necessidade de continuar
contribuindo até completar 60 anos de idade.

Com isso, garantem-se, de forma inquestioná
vel e inequívoca, os direitos adquiridos 'por aqueles
que já preencheram os requisitos para a aposenta
doria. Por essas razões esta reforma traz a marca
do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, corn tranqüilidade e muito sa
biamente V. Ex.a convocou, com o auxílio do Gover
nador Cristovam Buarque, do Partido dos Trabalha
dores, as tropas da Polícia Militar para evitar bader
nas como as que ocorreram na semana passada.
Agora, porque não há baderna, palco, televisão ou
holofotes, o PT e seus companheiros de Oposição
acabararn perdendo seus argumentos. Eles não
combatem com argumentos a reforma da Previdên
cia. Aqui e acolá gritam, esperneiam e mostram, de
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Veras, aceitou inúmeras sugestões e modificações
fundamentais incorporadas ao texto. A matéria retor
nou à Câmara e foi à Comissão de Constituição e
Justiça. Lá, o Deputado Aloysio Nunes Ferreira, do
PSDB, com absoluta firmeza, consolidou os avan
ços do Senado. Agora, nas mãos do ilustre Depu
tado Arnaldo Madeira, o texto é fundamental e for
temente aprimorado. Mas, neste momento de de
sinformação, digo com absoluta convicção que me
orgulho muito de estar nesta tribuna e quero me
orgulhar ao sair daqui e caminhar por cada rua
deste País, por cada universidade, por cada asso
ciação de classe e dizer que estamos fazendo
uma reforma a favor do aposentado brasileiro.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Parlamentares,
essa reforma não retira direito algum dos aposen
tados e pensionistas. Essa reforma, pelo trabalho
e pelo esforço dos partidos que apóiam o Gover
no, isenta aposentados e pensionistas da contri
buição previdenciária. Garante também os direitos
adquiridos daqueles que hoje têm condições de se
aposentar e, por alguma razão, ainda não o fize
ram. A qualquer tempo, esses poderão se aposentar
pelas regras atuais. Inúmeros outros avanços cons
tam nesse texto como, por exemplo, a paridade,
que está preservada, por mais que alguns queiram
dizer o contrário. Os reajustes que vierem a incidir
sobre os trabalhadores da ativa serão também os
mesmos que incidirão sobre os trabalhadores apo
sentados.

Sr. Presidente, eu não irei me alongar nas
questões técnicas do texto. E considero até justificá
vel que boa parte da sociedade brasileira não com
preenda o que está sendo votado nesta Casa. Po
rém, não é lícito que nenhum dos 513 membros des
ta Casa desconheça os fundamentais avanços des
sa reforma, a sua imperiosa necessidade para que o
País continue no caminho da estabilidade, com ela
possa crescer e, a partir desse crescimento, gerar
justiça social para todos. Meu partido tem um projeto
para este Brasil. Na votação de hoje, consolidamos
parte das reformas estruturais, e nós o fazemos com
extremo orgulho e com a consciência de quem pro
pôs o debate e esteve aberto às altemativas apre
sentadas - e muitas delas ocorreram e foram incor
poradas ao texto.

Lamento não apenas como Parlamentar, mas
como cidadão brasileiro que as oposições tenham se
negado a participar da discussão de mérito e a apre
sentar qualquer sugestão viável que retirasse a Pre
vidência Social da situação calamitosa em que se
encontra, com um déficit previsto para este ano de 5

milhões de reais e muito mais para anos futuros,
numa progressão geométrica.

Concluindo, Sr. Presidente, digo que tenho a
nítida consciência de que, dentro de muito pouco
tempo, todos nós - os que estamos aqui e os eleito
res da Situação e da Oposição que nos assistem
neste momento - iremos olhar para trás e aplaudir
esta Legislatura por ter tido a coragem e a determi
nação de botar o dedo na ferida e preparar este Bra
sil para um tempo de competitividade, de crescimen
to e de justiça social.

O PSDB, pelo Brasil, vota "sim" à reforma, Sr.
Presidente. (Palmas.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, após três anos de amplos debates
com todos os segmentos da sociedade, chegamos a
um momento culminante desta Casa: a votação da
reforma da Previdência Social.

Sr. Presidente, a primeira grande conquista foi,
sem sombra de dúvida, emanada desta Casa, quan
do transformou tempo de serviço em tempo de con
tribuição, adaptando a Previdência Social do Brasil
aos novos tempos. Apenas dois países do mundo ti
nham previdência por tempo de serviço - Brasil e
Equador -, mas hoje o Brasil está-se adaptando aos
novos tempos.

Mas muito mais do que isso, esta reforma ser
ve para cortar vários privilégios há muito tempo ar
raigados, como as aposentadorias precoces, as es
peciais, as de marajás, com 40, 50, 60, 70 mil reais,
quando a maioria dos trabalhadores brasileiros rece
bem agora pelo INSS até 1.200, porque antes rece
biam 1.000 reais. Esta reforma também irá servir
para que possamos equilibrar a Previdência Social.

A Previdência Social tem um déficit previsto
para este ano de cinco bilhões de reais. No próximo
ano, seria de nove bilhões e no ano 2000 de 14 bi
lhões. Então, seria uma bola de neve que iria com
prometer até a própria aposentadoria daqueles que
estão incorporados ao sistema e a daqueles que al
mejam condignamente um dia fazer parte do sistema
previdenciário do nosso País.

Mas os 33 milhões de trabalhadores brasileiros
e os 16 milhões de aposentados pelo INSS pouco
ou nada sofrerão. Pelo contrário, terão a certeza de
que seus direitos serão assegurados. O que se corta
são privilégios de uma minoria que está comprome
tendo o sistema da Previdência Social em nosso
País.

Sr. Presidente, os partidos da base de susten
tação, após esses três anos, estabeleceram con-



Desta forma, Sr. Presidente, o Partido da Fren
te Liberal, seguro de que vai ao encontro dos mais
sagrados interesses do País, recomenda à sua ban
cada o voto ·sim" à reforma. (Palmas e apupos.)

O SR. LUrS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos iniciando a votação da reforma da
Previdência Social, que, sem dúvida alguma, será
um marco no equilíbrio das contas públicas brasilei
ras. Ninguém, em ano eleitoral, deseja reformar a
Previdência sem ter realmente necessidade de, em
primeiro lugar, garantir o pagamento aos aposenta
dos; em segundo, ajudar no equilíbrio das contas pú
blicas; e, em terceiro, resolver de vez as distorções
do nosso sistema previdenciário.
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quistas e hoje estão assumindo o compromisso, dife- Acusaram a base do Governo de ser fisiologis-
rentemente do que se apregoou desta tribuna, relati- ta. Pasmem V. Exas. ao saberem quais foram os pe-
vamente a quatro pontos fundamentais. Primeiro, didos da base para votar a reforma da Previdência
garantimos o direito adquirido e a expectativa de di- Social. Algum tipo de benefício pessoal? Não. Foi
reito; segundo, garantimos paridade entre os ativos pedido para retirar ª- --º~b~!1ça dos inativos. O Go-
e os inativos, que terão os mesmos índices de rea- verno concordou e votará o DVS ainda na sessão de
juste na mesma data; terceiro, vamos retirar dos hoje. (Palmas.)
inativos a contribuição de 11 % - então, após a Acusam-nos de fisiologismo. No entanto, os Lí-
promulgação da PEC, haverá um ganho de 11 % deres da base governista darão entrada num projeto
para os atuais inativos; e quarto, Sr. Presidente, de lei que equilibrará .as contribuições de 35 anos
que é também de grande importância: as mulheres apenas. Ou seja, aqueles que não atingirem a idade
que contribuíram durante 30 anos e os homens limite pararão de pagar assim que completarem os
durante 35 anos, mesmo que não completem 55 e 35 anos de contribuição. Será isso fisiologismo, Sr.
60 anos de idade, respectivamente, não mais pa- Presidente? O que mais pediu a base do Governo?
garão INSS. Não se venha dizer que 55 e 60 anos Pediu que se tomassem explícitos, claros, numa
são idades muito altas, pois a expectativa de vida emenda de redação, os direitos dos que poderiam
após os 50 anos para o homem é de mais 22 anos requerer aposentadoria com base na legislação
e para a mulher é de mais 26 anos em nosso País. atual. Será isso fisiologismo ou será o objetivo da-
Portanto, o que se fez foi um ajuste no setor relativo queles que efetivamente querem reformar, porque
aos servidores públicos civis. Estes, sim, haverão de conhecem a real situação da Previdência no Brasil?
conjugar dez anos de serviço público com cinco Toda a América Latina, com exceção do Para-
anos no cargo ou função para terem direito à apo- guai e do Equador, foi forçada a reformar o seu sis-
sentadoria. tema de previdência social - o Uruguai, a Argentina,

Com este sentimento, Sr. Presidente, temos o Chile, a Venezuela, a Colômbia, todos -, porque
certeza de que a reforma da Previdência Social é se admitiu que esse modelo se exauriu. É preciso
fundamental para o equilíbrio atuarial do sistema que tenhamos um sistema de previdência eficiente,
previdenciário brasiJeiro, para ajudar a diminuir o dé- socialmente justo, que garanta os direitos daqueles
ficit orçamentário do Brasil e contribuir para o equilí- que os têm, e nós os reconhecemos; mas que tam-
brio das contas públicas. Ela vem a serviço de todos, bém não possibilite o retomo da inflação devido ao
e não de uma pequena minoria que hoje tem na Pre- desequilíbrio das contas públicas. O nosso sistema
vidência Social um instrumento para ganhar dinhei- aponta, já para o ano de 1998, oito bilhões de déficit,
ro. Esta reforma salvará os aposentados e garantirá se considerarmos também o pagamento de pessoal.
as expectativas de aposentadoria. Mais do que isso, Ora, Sr. Presidente, é isso o que queremos: a volta
vem à altura de um País moderno e eficiente que de- da inflação, a perda do valor aquisitivo do salário
sejamos construir a serviço dos mais pobres, dos que este Governo conseguiu? Não. Queremos a ma-
mais humildes e dos mais necessitados, e não dos nutenção da estabilização da economia, queremos
marajás que imperavam antes dela. reformas mais amplas, inclusive trabalhistas, para

que possamos incorporar esses 52% que hoje fa
zem parte da força de trabalho, mas que, infelizmen
te, vivem na economia marginal, na economia para
lela, e não contribuem para a Previdência Social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go
verno Fernando Henrique teve a coragem de enfren
tar problemas brasileiros estruturais, mas não teria
conseguido se não tivesse a colaboração desta base
leal, correta, que não é fisiologista, que pensa nos
interesses maiores do Brasil. (Palmas.t

Sem violência, procuramoso.diálogo, mas eles
só queriam o monólogo. A Oposição -'- e aí tenho de
defender sua coerência; ela é coerente, sim - em to
das as reformas, desde o início, disse não, não e
não. Poderíamos buscar o entendimento consideran-
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do O interesse do Brasil. Mas a Oposição diz não às de emenda constitucional relativo à reforma adminis-
reformas. Mas nós as queremos. Temos compromis- trativa não foi concluído no Senado Federal. Votou-
sos não eleitoreiros, mas com o País, com o Brasil se apenas o primeiro turno. Votar-se-á oportuna-
que nós queremos. Por isso, vamos votar "sim", re- mente o segundo turno, quando será concluída a tra-
formando a Previdência Social no Brasil. mitação da emenda de reforma administrativa no Se-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos nado Federal. Só então vamos saber o que virá para
então votar, Srs. Parlamentares. esta Casa.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, Com relação à chamada prejudicialidade, sabe
peço a palavra para uma questão de ordem. V. Exa. que já decidi questão de ordem suscitada

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá em sessão da
Exa. a palavra. Câmara dos Deputados.

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT - MG. Proponho a V. Exa. - salvo se houver alguma
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, levanto prejudicialidade decretada aqui, que eu remeterei ao
questão de ordem com base no art. 95 do Regimen- Senado, seja qual for a alteração - que formule essa
to Interno para saber a interpretação que a Mesa questão de ordem no momento oportuno, ou seja,
dará ao seguinte caso: o Presidente do Senado Fe- quando as comunicações daquela Casa forem en-
deral, segundo informações que tenho, oficiou a esta viadas.
Casa a respeito da prejudicialidade do art. 14 da re- A SRA. SANDRA STARLlNG - Agradeço a V.
forma administrativa, referente à aposentadoria dos Exa., mas faço um alerta a todos os presentes: não
magistrados. temos uma resposta e poderemos ser surpreendidos

Ora, o art. 19 da proposta de emenda constitu- por decisão de dupla prejudicialidade, o que excluirá
cional que trata da reforma da Previdência faz refe- os magistrados da reforma da Previdência.
rência ao inciso VI do art. 96. Quero saber que atitu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
de tomará a Mesa em relação a isso. estará atenta, Deputada Sandra Starling.

Direi a todos aqueles que me ouvem a qual O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
problema me refiro. Se houver simultaneamente a tação o Substitutivo do Senado Federal.
declaração de prejudicialidade pelo Senado Federal O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
quanto à reforma administrativa e pela Câmara dos peço a palavra pela ordem.
Deputados quanto à reforma da Previdência, os ma- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
gistrados ficarão de fora. Em outras palavras, para Exa a palavra.
militares e magistrados permanecerão as mesmas O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
regras aqui apresentadas, as quais serão mudadas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
para todos os trabalhadores. Oposição vota "não".

O meu partido já fez referência à questão dos O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
militares, mas acho que todos os Parlamentares pre- são do orador.) - Sr. Presiáente, o Partido Progres-
sentes querem ter certeza do que acontecerá em re- sista Brasileiro vota "sim".
lação aos magistrados, até porque muitos dos Parla- O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
mentares que votaram pelo fim da aposentadoria es- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
pecial da sua própria categoria fizeram-no entenden- "sim".
do que a regra iria valer para todos os segmentos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
atingidos pela reforma, seja administrativa, seja da dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
Previdência. mem os seus lugares, a fim de ter início a votação

É essa a questão de ordem que solicito a V. pelo sistema eletrônico.
Exa. seja imediatamente dirimida, para que nós, que Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
ainda deveremos apreciar os destaques oferecidos - cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
e em grande número -, possamos votar o substituti- Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
vo com segurança no que diz respeito à situação votos.
dos magistrados. Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-

É essa, Sr. Presidente, a questão de ordem cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que formulo a V. Exa. que as luzes do posto se apaguem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em pri- Os Srs. Deputados que ainda não registraram
meiro lugar, Deputada Sandra Starling, o processo os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-



A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente:
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, entregarei a V.
Exa. minha declaração de voto.

O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
apelo aos Srs. Parlamentares: permaneçam em ple
nário, pois haverá mais duas votações.

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto "não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) O Partido Socialista Brasi
leiro vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo
aos Srs. Deputados que depois desta provavelmente
haverá outras votações nominais.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Fren
te UberaJ vota "sim" e solicita a seus Parlamentares
que permaneçam em plenário, pois haverá mais duas
votações nominais pelo sistema eletrônico.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota "sim".

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota- Exa. a palavra.
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto. O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB

Os Srs. Deputados que não registraram os - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos. voto foi "não". (Palmas.)

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. GERMANO RIGOrrO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. GERMANO RIGOrrO (Bloco/PMDB -
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu-
Oposição vota "não". nico que entreguei à Mesa declaração de voto.

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- O SR. GERALDO PASTANA - Sr. Presidente,
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota peço a palavra pela ordem.
"sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Exa. a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha O SR. GERALDO PASTANA (Bloco/PT - PA.
o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto

é "não".
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o SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro recomenda o voto "não".

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim".

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim", pela reforma da Previdência.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "não".

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. URSICINO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim".

O SR. RICARDO GOMYDE (Bloco/pedoB 
PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "não".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
apelo aos Srs. Deputados: permaneçam em plená
rio, pois haverá mais duas votações.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar o
meu voto "não".

O SR. MOISÉS L1PNIK - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. MOISÉS L1PNIK (PL - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal reco
menda o voto "sim".

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (BlocolPT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "não", em nome de todos os operários deste
País.

O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não"
e recomendo à bancada do Partido Socialista Brasi
leiro o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota "sim".

O SR. DARCI COELHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. PEDRO WILSON (BlocolPT - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"não", pelos direitos humanos de todos os trabalha
dores e aposentados.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDS reco
menda o voto "sim".
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O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
peço a palavra pela ordem. apelo aos Srs. Deputados: permaneçam em plená-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. rio, pois haverá mais duas votações.
EXª a palavra. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. TILDEN SANTIAGO (Bloco/PT - MG. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu sista Brasileiro encaminha o voto "sim".
voto é "não". O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço peço a palavra pela ordem.
aos Srs. Deputados que têm certeza do seu voto O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que façam uma gentileza para os demais colegas. EXª a palavra.
Levaremos um tempo enorme para proceder à verifi- O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
cação da votação, em prejuízo de todos, e haverá revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifico o meu
mais duas votações. Quem tem certeza não precisa voto "não", e o PSB recomenda o voto "não".
ratificar o voto. O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª a palavra.
EXª a palavra. O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
revisão do orador.) - Sr. Presidente., para evitar in- balhista Brasileiro encaminha o voto "sim".
terpretação equivocada, ratifico que votei "não". A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB -

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, con-
a palavra pela ordem. tra a reforma dos banqueiros da Previdência Social,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. o Bloco Parlamentar de Oposição encaminha o voto
EXª a palavra. "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda te, peço a palavra pela ordem.
o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, EXª a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB - AL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami-
EXª a palavra. nho à Mesa, nos termos regimentais, declaração de

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. impedimento por ter interesse próprio na matéria ex-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria pressa. Sou procurador aposentado, com 49 anos.
de justificar a ausência da Deputada Maria da Con- Não posso negar aos outros a mesma virtude.
ceição Tavares. S. EXª não pôde comparecer por ra- O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente,
zões de doença, mas em espírito está votando peço a palavra pela ordem.
"não", com o Bloco de Oposição. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre- EXª a palavra.
sidente, peço a palavra pela ordem. O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifico
EXª a palavra. meu voto "não", de acordo com a bancada do PDT e

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT do Bloco Parlamentar de Oposição.
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
não deixar dúvida com relação à votação do painel peço a palavra pela ordem.
eletrônico, o meu voto é "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- EXª a palavra.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par-
EXª a palavra. tido do Movimento Democrático Brasileiro pede aos

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Srs. Parlamentares que permaneçam no plenário e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido aos que estão nos gabinetes que venham votar.



O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Pr.asidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto ao pro
cesso de votação, a ratificação do voto acaba crian
do um embaraço para o conjunto dos Deputados.
Entendo que aquele que não vier ao microfone con
firmar como votou no painel, inicialmente pode ficar
sob a suspeita de ausência de convicção. Por outro
lado, há sempre aquela possibilidade remotíssima
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O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, de ter a convicção até de que votou certo. No meu
peço a.palavra pela ordem. caso, votei "não". Mas, diante da manifestação de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. companheiros, que são ilustres, todos acabam se
EXª a palavra. sentindo no dever de fazer a ratificação do voto - e

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF. recebo aqui uma observação, o que faço neste mo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não" menta. Já tive esse cuidado: eu disse que votei
por convicção e muito mais em virtude da interferên- "não".
cia indevida do Presidente da República, que usou o Entretanto, quero explicar a V. EXª o porquê.
telefone para pressionar a Deputada Dalila Figueire- Penso que isso acaba gerando hábito. Talvez seja
do. melhor, quanto a votações dessa relevância, fazer-

O SR. PAULO NASCIMENTO - Sr. Presiden- mos pelo sistema antigo, com chamada nominal.
te, peço a palavra pela ordem. Não sou daquele tempo. V. EXª, que me antecedeu

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. nesta Casa, seguramente já viveu aqui os momentos
EXª a palavra. da chamada nominal, quando não havia esse tipo de

O SR. PAULO NASCIMENTO (PPB - RJ. Sem embaraço entre os Parlamentares.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com Portanto, Sr. Presidente, confirmo meu voto
o parágrafo único do art. 182 do Regimento Interno, "não", explicando minhas razões a V. Ex!!.
este Deputado entregará à Mesa declaração de voto O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A pro-
por escrito. pósito, aproveito para comunicar aos Srs. Parlamen-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço tares que, a partir do mês de julho, estará sendo ins-
a palavra pela ordem. talado um novo painel neste plenário, quando esse

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. problema não mais se verificará. Aqueles que erra-
EXª a palavra. rem ou tiverem dúvida em relação ao seu voto pode-

o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- rão votar novamente em todas as bancadas. Não
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda haverá mais posto avulso, ou seja, todas as banca-
o voto "sim". das serão postos avulsos.

O SR. FELlX MENDONÇA - Sr. Presidente, Portanto, não teremos mais, a partir de agosto,
peço a palavra pela ordem. suponho, o prazer de ouvir a repetição do voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre-
EXª a palavra. sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. FELIX MENDONÇA (PTB - BA. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é EXª a palavra.
"sim". O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB -

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-
a palavra pela ordem. rança do Governo encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,
EXª a palavra. peço a palavra para uma questão de ordem, com

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- base no art. 180 do Regimento Interno.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
o voto "sim". EXª a palavra.

O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabamos
de ouvir uma d6claração do Deputado José Thomaz
Nonô. S. Ex!!, na qualidade de procurador do Estado
aposentado, considera-se impedido de votar, com
base no § 6º do art. 180 do nosso Regimento Inter
no. Lembro, para o conhecimento desta Casa, o in
teiro teor daquele artigo:

Art. 180 .
§ 62 Tratando-se de causa própria ou

de assunto em que tenha interesse indivi
duai, deverá o Deputado dar-se por impedi-
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do e fazer comunicação nesse sentido à O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se for
Mesa, sendo seu voto considerado em bran- questão de ordem eu respondo.
co, para efeito de quorum. A SRA. DALILA FIGUEIREDO - Fui citada

Ora, Sr. Presidente, a imprensa divulgou há al- pelo Deputado Chico Vigilante, a respeito do telefo-
guns dias relação, fornecida pelo INSS, dos maiores nema do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e
devedores, 100 por Estado, do instituto. Pergunto a peço a palavra para um esclarecimento de extrema
V. ExD e à Mesa: considerando que o instituto é o importância.
gestor do sistema previdenciário do País, é ou não é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
lícito e regimental que os Deputados sócios de em- EXª a palavra.
presas devedoras do Instituto Nacional de Seguro A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Social- INSS - participem desta votação? Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou dente da República telefonou para esta Deputada
responder a V. ExD, dizendo que o Regimento Inter- exatamente para me tranqüilizar a respeito de minha
no estabelece que cada Deputado, segundo a sua posição em relação à reforma administrativa. S. EXª
convicção íntima, fará ou não essa declaração. O é um homem de valor, que defende e sempre defen-
Deputado José Thomaz Nonô se utilizou dessa fa- deu a democracia. Foi mais uma demonstração de
culdade regimental para fazê-lo e o fez por escrito. que este País está seguro nas mãos de alguém que

Não entendi a segunda parte da objeção de V. defende e respeita a posição dos Srs. Deputados e,
EXª, em relação a devedores. acima de tudo, a democracia.

O SR. HAROLDO SABÓiA - Esperamos que O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço
os Deputados sócios de empresas devedoras do a palavra pela ordem.
INSS também se dêem por impedidos nesta vota· O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ção. EXª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. EXª O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
sabe que não cabe à Mesa fazer essa avaliação. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. FRANCISCO RODRIGUES _ Sr. Presi-
a palavra pela ordém. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- EXª a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR.
o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifican-

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi- do, meu voto é "sim".
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. SÉRGIO NAYA - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. palavra pela ordem.
Ex!! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - EXª a palavra.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu O SR. SÉRGIO NAYA (PPB - MG. Sem revi-
voto é "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, acabei de votar.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço Um colega nosso disse que os Deputados que de-
a palavra pela ordem. vem ao INSS não deviam votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sr. Presidente, de 60 parcelas, paguei 57 e
EXª a palavra. não perdi um dia. Tenho o comprovante de que pa-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- guei 57. Agora o INSS, depois dessa multa, deu-me
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim". outra multa e, recentemente, uma terceira; é a multa

SRA. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Presidente, da multa da multa.
peço a palavra pela ordem. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É uma são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim"
questão de ordem sobre a votação, Deputada? e protesta contra o grampo que o Deputado Chico

A SRA. DALILA FIGUEIREDO - Sr. Presiden- Vigilante está colocando no telefone dos seus cole-
te, é para um esclarecimento. gas Parlamentares. O PSDB vota "sim".
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o SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. SÉRGIO NAYA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. SÉRGIO NAYA (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Aconselho os Deputados que fala
ram isso a me pagarem, porque me devem aparta
mento desde 1991, inclusive este último. Não me de
vem de hoje, não. Desde 1991, ou seja, há oito anos
não me pagam.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não", absolutamente "não", juntamente com a Opo
sição.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro vota "sim".

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não·, ou seja, contra a caixa de mal
dades que é a reforma da Previdência.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não·.

O SR. VALDOMIRO MEGER (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB indica o
voto "sim" e convoca seus Deputados a virem ao
plenário..

O SR. INOCfENCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de que per
maneçam em plenário, pois, após esta, teremos
mais duas votações.

O SR. VANIO DOS SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. VANIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do oradQr.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui citado
pelo Deputado Aécio Neves e digo o seguinte: tenho
o testemunho do Deputado Haroldo Sabóia; eu esta
va ao lado da Deputada Dalila Figueiredo quando o
Deputado Aécio Neves chegou com o telefone celu
lar, dizendo: "Dalila, converse com o Presidente". Foi
isso! A Deputada tremeu quando conversou com o
Presidente. Não grampeei telefone de ninguém. (Tu
multo.)

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - É o grampo, Sr. Presidente! Não
podemos aceitar afirmações desqualificadas num
momento sério como este. É hora de votação e não
de aparecer na televisão, Deputado Chico Vigilante.
Cumpra o seu dever, votando "não".

Estamos aqui para votar "sim", Sr. Presidente.
O PSDB recomenda o voto "sim" e reitera que

é contra o grampo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta

matéria está encerrada.
A Deputada Dalila Figueiredo confirmou que fa

lou com o Presidente da República. Não há qualquer
dúvida em relação a isso. De modo que não existe
razão para exacerbação oral ao microfone.

A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. que assumiremos na votação dos destaques e da
Ex'! a palavra. votação desta matéria em segundo turno.

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem Portanto, gostaríamos de fazer esta declaração
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de de voto, pedindo que ela seja devidamente acolhida
Oposição encaminha o voto "não". E eu, de Minas pela Mesa.
Gerais, voto "não", para garantir os direitos dos apo- Era o que eu tinha a dizer.
sentados e dos trabalhadores assegurados pela O SR. DJALMA DE ALMEIDA CESAR (Blo-
Constituição! co/PMDB - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- dente, votei "sim".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT -
o voto "sim". AP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para

O SR. ODiLlO BALBINOTTI - Sr. Presidente, que não paire dúvida nenhuma e em favor do traba-
peço a palavra pela ordem. Ihador brasileiro, voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL - TO. Sem re-
Ex!! a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, a favor das refor-

O SR. ODiLlO BALBINOTTI (PSDB - PRo mas, voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB -
é "sim". PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, voto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.as "não".
devem ter paciência depois, para conferência dos O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
votos. peço a palavra pela ordem.

Temos muito tempo. Poderemos ficar até meia- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
noite, para encerrar. Ex!! a palavra.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-
peço a palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. menda o voto "sim".
E~ a palavra. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
nha o voto "sim", a favor da reforma da Previdência, Ex'! a palavra.
e contra o patrulhamento radical. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB - CE. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de en- o voto "sim".
caminhar declaração de voto à Mesa, para definir, O SR. MARCOS VINiCIUS DE CAMPOS - Sr.
como integrante de um grupo de Deputados que fez Presidente, peço a palavra pela ordem.
comunicar às Lideranças do Governo e dos diversos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
partidos que compõem a base de sustentação nesta Ex!! a palavra.
Casa, nossa disposição de não participar desta vota- O SR. MARCOS VINiCIUS DE CAMPOS (PFL
ção se previamente não houvesse uma indicação de - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
solução para o grave problema que se instalou na voto é "sim".
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do A SRA. TELMA DE SOUZA (Bloco/PT - SP.
Nordeste. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto

A partir da manifestação desta posição, assu- é "não".
mida por cerca de trinta Parlamentares, efetivamente O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
se desenvolveram gestões positivas, de iniciativa Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo
das autoridades competentes. De sorte que hoje ti- meu voto "não".
vemos a reabertura das negociações, e há indicação O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
de que a crise poderá ser debelada. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na dúvida, con-

Sendo assim, renovamos a nossa posição no firmo meu voto "sim".
sentido de participar desta votação. E, nos próximos O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
dias, no aguardo da conclusão das negociações rea- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeito-
bertas, deveremos condicionar as futuras posições samente comuniquei ao meu partido que, por deci-



O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
defesa da previdência pública, o meu voto é "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "não", contra a reforma
dos banqueiros.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "sim". Há mais
de 500 Deputados na Casa. Portanto, aqueles que
faltam votar que venham ao plenário.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
AO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "não".

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo
nosso voto "não".
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são dos eleitores, responsáveis pelo meu mandato, O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re-
.. votei "não" e estou encaminhando declaração de visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
voto à Mesa. menda o voto "sim" e convoca os Srs. Deputados

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- para virem a plenário.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
EXª a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. EXª a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi-
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL, são do orador.) - Sr. Presidente, quero reafirmar o
"sim". meu voto, que é "não".

O SR. JAIR MENEGUELLI - Sr. Presidente, O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra. EXª a palavra.

O SR. JAIR MENEGUELLI (Bloco/PT - SP. O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - AS. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifico visão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente
meu voto "não". a resposta que V. EXª deu à questão de ordem que

levantei neste plenário, dizendo das minhas preocu
pações com o que aconteceu quando da retirada de
destaque - determinava a sua incorporação ao texto
que tinha sido votado. Fico contente e alentado na
minha convicção ao ver que V. EXª reconheceu
como procedente a minha questão de ordem, tam
bém levantada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá,
e mais contente fico no momento em que V. EXª de
terminou que não mais se repita essa prática na
Casa. Aceito o destaque, não mais poderá ser retira
do. Do contrário, a vontade de um Deputado seria
equiparada à vontade dos três quintos da Casa, que
votava o texto que ressalvava o destaque.

Então, cumprimento V. EXª, agradecendo-lhe a
gentileza e a honestidade, porque lhe pedi que des
se resposta a essa questão antes que começasse a
votação dos destaques da PEC, para evitar que se
repetisse o atropelo que aconteceu quando da vota
ção da reforma administrativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Adylson Motta, tive o prazer de acolher a questão
de ordem de V. EXª porque é compatível com os ter
mos regimentais.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EX- a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (BlocolPCdoB 
AJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar de Oposição vota "não", e esta
Deputada, com convicção, vota "não".

O SR. HERCULANO ANGHINETTI- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
EXª a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com toda

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB - a convicção, quero ratificar meu voto "não" à reforma
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu da Previdência, em nome dos trabalhadores do Es-
voto é "sim". tado do Ceará e do Brasil.

O SR. LUIS BARBOSA (PPB - RR. Sem revi- O Bloco de Oposição vota "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas quero rea- O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
firmar meu voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratifico

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço meu voto "não" e oriento a bancada de Oposição
a palavra pela ordem. para votar "não", contra a reforma dos banqueiros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
EXª a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda EXª a palavra.
o voto "sim". O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-

O SR. ROMMEL FEIJ6 (PSDB - CE. Sem re- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB indica o menda, em nome dos trabalhadores do Ceará e do
voto ·sim". Brasil, o voto "sim".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Sem O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é a palavra pela ordem.
"não", e o PPS recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. MILTON TEMER (Bloco/PT - RJ. Sem EXª a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em protesto O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
contra a reforma da manutenção de emprego e da revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu
distribuição de verbas por Parlamentares da maioria, voto "não".
o Bloco de Oposição afirma seu voto "não", que tam- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
bém é o meu voto. a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda EXª a palavra.
o voto "sim". O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
peço a palavra pela ordem. o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão
EXª a palavra. do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista

O SR. FERNANDO ZUPPO (Bloco/PDT - SP. Brasileiro recomenda mais uma vez o voto "não", pe-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con- los trabalhadores do Brasil.
firmar meu voto como "não". A SRA. MARIA VALADÃO (PTB - GO. Sem

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PTB reco-
te, peço a palavra pela ordem. menda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
Ex!! a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Partido da Ex!! a palavra.
Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ.
apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
em plenário, pois após esta teremos mais duas vota- dos trabalhadores, meu voto é "não·.
ções. O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço

O PFL recomenda o voto "sim". a palavra pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

peço a palavra pela ordem. Ex!! a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.

EXª a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
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Oposição - PCdoB, PDT e PT - reafirma o voto
"não".

o SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quantos
Parlamentares se encontram presentes na Casa?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qui
nhentos e três Parlamentares.

O SR. HUMBERTO COSTA - Estamos com
494 votantes. É uma aproximação bastante razoá
vel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Dois
Srs. Parlamentares justificaram seu voto. De modo
que são 496 votos a esta altura. Vou aguardar mais
alguns instantes, para que os Deputados presentes
na Casa possam comparecer ao plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami
nha o voto "sim" e convoca os seus Parlamentares
para que venham ao plenário.

O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, é só para confir
mar meu voto "não".

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi
ção vota "não".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposi
ção vota com o Brasil. A Oposição vota "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". PFL,
·sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Situação
vota com a pátria. Os brasileiros autênticos votam
"sim".

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco/PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, contra a
falta de energia elétrica no Rio de Janeiro, a Oposi
ção vota ·não·.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim".

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE - Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim· e pede aos Srs. Deputados que
permaneçam em plenário.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição recomenda o voto ·não·.

A SRA. ZULAn~ COBRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para desen
cargo de consciência, votei "sim".

O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDS - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ainda tem fluxo.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex!!
que aguarde alguns instantes. Acabo de receber um
telefonema do Deputado Cipriano Correia, que está
vindo votar. S. Ex!! teve um problema de última hora.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Sem revisão do orador.) - S. Ex!! está lá com o Pre- Ex!! a palavra.
sidente, Deputado. A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB ...: BA.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente, Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, tive a cu-
peço a palavra para uma questão de ordem. riosidade de ver como votou a Deputada Dalila Fi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. gueiredo. S. Ex!! votou "não".
EXª a palavra. Tenho a impressão de que a Oposição queria

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem que a Deputada Dalila votasse "sim", para criar um
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na semana pas- problema seriíssimo com o Presidente da República.
sada, foi publicada no Diário Oficial da União a Portanto, estou muito satisfeita porque S. EXª
Emenda à Constituição nº 18, que aplica aos milita- votou "não", para mostrar o quanto somos ameaça-
res o disposto no art. 40 e seus §§ 4º, 5º e 6º. O § 4º dos nesta Casa. Isso prova que todas as vezes que
fala da paridade entre ativos e inativos; o 5º fala da a Oposição nos ameaça mais significa que estou no
integralidade das pensões. Nesta PEC que está sen- caminho certo. (Muito bem. Palmas.)
do votada agora, caso aprovada, os §§ 4º e 5º serão O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
modificados. peço a palavra pela ordem.

Pergunto a V. Ex!!: estaria prejudicado aquilo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que aprovamos na semana passada, ou se poderia Ex!! a palavra.
fazer uma emenda de redação, para manutenção O SR. FRANCISCO SILVA (PPB - RJ. Sem
dos direitos recentemente conquistados na PEC revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estou ven-
aprovada na semana passada? do meu nome no painel. Meu nome é Francisco Sil-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. va, e seria "sim" o meu voto.
Líderes e o Relator examinarão esta matéria; se for O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consta-
o caso de emenda de redação, S. Ex.as proporão rá da ata, Deputado Francisco Silva.
entre o primeiro e o segundo turno. O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, a palavra pela ordem.
peço a palavra pelá ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a palavra.
Ex!! a palavra. O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero tes-
Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presidente, o meu temunhar em favor da Deputada Dalila Figueiredo.
voto é "não". S. Ex!! já havia anunciado em São Paulo seu voto

O SR. MAGNO BACELAR (PFL - MA. Sem contrário a esta matéria. Se ameaça houve contra a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é Deputada Dalila Figueiredo, essa ameaça não partiu
"sim". da Oposição, mas sim de quem tem interesse na

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- aprovação da matéria. (Palmas.)
cerrar a votação. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente, palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª a palavra.
EXª a palavra. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, é preciso que trate-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabéns pela mos as questões nesta Casa com mais seriedade.
sua decisão. Estamos aguardando o término da apu- Minha vontade era não tocar mais nesse assunto,
ração. Parabéns! mas é realmente incrível que a Oposição questione

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está que o Presidente da República fale com os Parla-
encerrada a votação. mentares do seu partido, da sua base. Falou hoje,

Há 51 retificações. Vamos aguardar. sim, com vários, falou ontem, vai falar amanhã, por-
Teremos mais duas votações. Portanto, vamos que este é um governo democrático.

permanecer em plenário. A Deputada Dalila Figueiredo foi a testemunha
A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente, clara de que jamais houve qualquer pressão. S. Ex!!

peço a palavra pela ordem. tem o respeito da bancada, pela sua posição, apesar
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de o Líder ter insistido com ela e mostrado os avan- Por isso, como Líder, agradeço à nossa banca-
ços da reforma. da a votação unânime, mais uma vez demonstrando

A Oposição deveria gastar mais tempo apre- que o Partido da Frente Liberal é o partido das refor-
sentando propostas para este País e não gastando mas.
nosso tempo com acusações infames, infantis e ir- O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
responsáveis como essas, Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.

O Presidente da República é tão democrático O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que no domingo estava no Palácio da Alvorada, no Ex" a palavra.
seu dia de descanso, e recebeu sua bancada e a O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
bancada de Parlamentares do PT. Este é o governo revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
democrático do Presidente Fernando Henrique Car- Bloco de Oposição, no mesmo sentido também
doso, que hoje vence de forma magnífica e dá mais agradeço os votos aos Deputados do Bloco de Opo-
uma sinalização clara de que estamos no caminho sição, que coerentemente, como tem sido sua tradi-
certo. (Palmas.) ção, votaram ao lado dos trabalhadores, em defesa

Parabéns, Presidente Michel Temer! Respeito de seus direitos sociais.
a colega Dalila Figueiredo. E parabéns ao meu parti- Por isso, também quero aqui prestar minha ho-
do, o PSDB, e a todos que não se curvaram às cor- menagem aos Deputados do Bloco de Oposição.
porações, aos interesses de alguns poucos, em de- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
trimento do interesse de muitos. Obrigado, compa- peço a palavra pela ordem.
nheiros do PSDB, pela grande resposta que deram O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - TemV.
ao País hoje. Ex" a palavra.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
a palavra, em função da citação do PT. são do orador.) - Sr. Presidente, peço aos Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. dos do PPB que permaneçam em plenário, porque
Ex" a palavra. vamos votar, em seguida, a emenda que retira a ob-

O SR. MILTON TEMER (Bloco/PT _ RJ. Sem rigatoriedade da contribuição dos aposentados.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a única certeza O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente,
é de que o PT não se rende à corporação dos ban- peço a palavra pela ordem.
queiros. (Aplausos.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A maté- ExJ! a palavra.
ria está superada. Vamos aguardar o anúncio da vo- O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-
tação. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDS solicita

Rigorosamente, essas formulações não pode- aos Deputados do partido que permaneçam em ple-
riam nem ser feitas, mas houve tolerância da Mesa. nário, porque teremos ainda votação.

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente,
Vamos aguardar o novo resultado da votação, peço a palavra pela ordem.

após feitas as retificações.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExJ! a palavra.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. MIGUEL ROSSETTO (Bloco/PT - RS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
EXª a palavra. de registrar rapidamente - é motivo de satisfação e

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. orgulho para mim - que mais uma vez, por voto ma-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Lí- joritário, a bancada do Rio Grande do Sul se mani-
der do Partido da Frente Liberal, agradeço à minha festa contra essa contra-reforma e a favor dos inte-
bancad~ por ter votado unanimemente, sem nenhum resses dos trabalhadores, reafirmando seu compro-
voto contrário ou abstenção, a favor da reforma da misso com os trabalhadores do meu Estado e do
Previdência Social do nosso País. O Partido da País.
Frente Liberal mostrou, mais uma vez, que é o parti- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
do das reformas. dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

Muito mais do que uma homenagem ao Líder, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
esta votação foi uma homenagem à Previdência So- do Alexandre Cardoso, V. Ex" vai aguardar o anún-
cial e ao País. cio do resultado.
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o SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero sa
ber se posso quebrar autorização de V. Ex!! com re
lação ao Regimento Interno para nos adiantarmos,
mas acato sua decisão e formularei a questão de or
dem assim que for promulgado o resultado.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de jus
tificar a ausência do Deputado Arlindo Vargas, que,
ontem à noite, quebrou o pé, tendo sido operado
hoje, às 14h, aqui em Brasília. Por isso, não pôde
comparecer à votação de hoje.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre
sidente, gostaria de saber de V. Ex!! se...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É ques
tão de ordem?

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT
- RS. Sem revisão do orador.) - É uma solicitação
pessoal. Sr. Presidente, houve uma série de denún
cias durante esta semana, divulgadas pela imprensa
nacional, sobre distribuição de verbas em troca da
aprovação desta reforma da Previdência.

Evidentemente, elas mancham o nome desta
Casa. Por isso, a meu ver, precisam ser profunda
mente esclarecidas, a fim de mostrarmos à socieda
de brasileira a verdade sobre as votações até aqui
realizadas.

Entretanto, estranha-me que nos Estados do
Tocantins, do Rio Grande do Norte e do Piauí não
tenha havido nenhum voto contra a reforma da Pre
vidência. Assim, considero muito importante realizar
mos auditoria, através da Mesa da Câmara, a fim de
sabermos se são verdadeiras ou não as denúncias
divulgadas pela imprensa sobre a troca de favores
por votos na votação da referida reforma.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo registrar
fato que ilustra bem a responsabilidade do Parla
mentar.
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Solicito que conste dos Anais da Câmara dos
Deputados o esforço do ilustre Deputado Carlos Al
berto, do PSDB do Rio Grande do Norte, que estava
internado até o dia de hoje. S. Ex!! saiu do hospital,
veio até aqui cumprir seu dever, dando seu voto de
mocraticamente, e agora retoma a seu Estado.

Em nome do meu partido, agradeço a esse dig
no e correto Parlamentar, Deputado Carlos Alberto,
seu esforço. (Palmas.)

O SR. PAULO MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foram levanta
das suspeitas quanto ao fato de as bancadas do To
cantins, do Rio Grande do Norte e do Piauí terem
votado favoravelmente à reforma da Previdência. De
fato, é lamentável que a Oposição se valha desse
tipo de argumento.

Não falo em nome da bancada do Tocantins,
mas no meu, integrante do PSDB e comprometido
com as reformas e com uma nação melhor. Espero
que a Oposição tenha, pelo menos, respeito para
com os Pares e demonstre comportamento de ho
mem público patriota. É disso que o Brasil está pre
cisando.

Precisamos unir-nos para ajudar o Presidente
a reformular e melhorar o País, desprezando tais ar
gumentações falhas, sem comprovação. A esse tipo
de pessoas só cabe nosso desmerecimento.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MILTON TEMER (Bloco/PT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição
foi acusada de algo pelo qual não tem responsabi
lidade. V. Ex!!, como vários juristas desta Casa,
sabe perfeitamente que notícia-crime é a possibili
dade de ação judicial que se move em função de
algo tornado público e não desmentido, desde que
criminoso.

A notícia sobre o envolvimento de Parlamenta
res da base governista com a negociação de votos
foi divulgada pela imprensa, não pela Oposição. Ou
seja, pela própria palavra de alguns Líderes, que dis
seram não poder mais manter sua base caso não
fossem liberadas verbas.

Nesse sentido, a maioria que cuide primeira
mente do seu quintal e das suas irregularidades. De
pois, esclareça-se com a imprensa, desmentindo o
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que não representa verdade. A Oposição simples
mente reproduziu o que já é de conhecimento públi
co, partindo do comportamento do Ministro das Co
municações, Sérgio Motta, em uma série de encon
tros de que a imprensa fez divulgação, sem a pre
sença de membro algum da Oposição.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, já que o Deputa
do Milton Temer lembrou o Código Penal, é bom que
S. Ex!! leia também os ilícitos de difamação, calúnia
e injúria.

O SR. MILTON TEMER - Pode mandar pro
cessar-me. E comece a processar os Líderes da
Maioria que reconheceram que ou aceitava o empre
go da mulher ou...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 346
Não: 151
Abstenção: 3
Com a justificativa, para efeito de quorum, dá

um total de 502 votantes.
É aprovado o Substitutivo do Senado Federal à

proposta de Emenda à Constituição nº 33-1/95, res
salvados os destaques. (Palmas.)

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Sim
Elton Rohnelt - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PTB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik - PL - Sim
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - BlocolPDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Não
José Melo - PFL - Sim
Luiz Fernando - PPB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - BlocolPMDB - Não
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Sim
Darci Coelho - PFL - Sim
Dolores Nunes - PFL - Sim
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Freire Júnior - Bloco/PMOB - Sim
João Ribeiro - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSOB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMOB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMOB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSOB - Sim
Magno Bacelar - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSOB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Nan Souza -PFL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/POT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Rocha - PSOB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSOB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Anibal Gomes - PSOB - Sim
Antônio Balhmann - PPS - Não
Antônio dos Santos - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSOB - Sim
Edson Silva - PSOB - Sim
Firmo de Castro - PSOB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMOB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PPS - Não
Nelson Otoch - PSOB - Sim
Paes de Andrade - Bloco/PMOB ~ Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMOB - Não
Pimentel Gomes - PPS - Não
Pinheiro Landim - BlocolPMOB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSOB - Sim
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSOB - Sim
Vicente Arruda - PSOB - Sim

Piaui

Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSOB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim

João Henrique - Bloco/PMOB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Oemes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco PMOB - Sim
Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSOB - Sim
Cipriano Correia - PSOB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMOB - Sim
João Faustino - PSOB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMOB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PSB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMOB - Sim
José Aldemir - BlocolPMOB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMOB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMOB - Sim
Wilson Braga - PSOB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Álvaro Ribeiro - PSB - Não
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - Bloco/PMOB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSOB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - BlocolPMOB - Sim
Vicente André Gomes - PSB - Não
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Wilson Campos - PSOB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/POT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PFL - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSOB - Sim
Fernando Torres - PSOB - Sim
José Costa - Bloco/PMOB - Não
Moacyr Andrade - PPB - Não
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSOB - Sim
Bosco França - PMN - Não
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMOB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Oéda - Bloco/PT - Não
Messias Góis - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Não
Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - PPS - Não
Coriolano Sales - Bloco/POT - Abstenção
Oomingos Leonelli - PSB - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMOB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - PSOB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSOB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim

Nestor Ouarte - PSOB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMOB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSOB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMOB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PSDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Oanilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMOB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhaes - Bloco/PMOB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMOB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMOB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSOB - Sim
Neif Jabur - Bloco PMOB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim



Rio de Janeiro

Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PFL - Sim
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral - PFL - Sim
Alexandre Cárdoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - PL - Não
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - B/oco/PDT - Não
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PMDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - B/oco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - PSTU - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Márcio Fortes - PSDB - Sim

Sim
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Sandra Starling - Bloco/PT - Não Milton Temer - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Sim Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim Osmar Leitão - PPB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não Paulo Feijó - PSDB - Sim
Ti/den Santiago - B/oco/PT - Não Paulo Nascimento - PPB - Sim
Vittório Medioli - PSDB - Sim Roberto Campos - PPB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim Roberto Jefferson - PTB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim

Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Espírito Santo Rubem Medina - PFL - Sim

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Não Sérgio Arouca - PPS - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco/PMDB - Simão Sessim - PPB - Não

Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Não
De Velasco - Bloco/PRONA - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Não
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não
José Anibal - PSDB - Sim
José Augusto - PPS - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Sim
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José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
José Pinotti - PSB - Não
Jurandyr Paixão - PPB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Poselia - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Abstenção
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.

17, § 1º do RICD.)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - Bloco/PDT - Sim
Gilney Viana - Bico - PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Tete Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - BlocolPT - Não
Jofran Frejat - PPB - Não
Maria Laura - BlocolPT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim

Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldó Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Barbosa Neto - BlocolPMDB - Sim
Carlos Mendes - BlocolPMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PTB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Sim
Pedrinho Abrão - PTB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Sandro Mabel - Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - PSDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - PSDB - Sim
Nelson Trad - PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Affonso Camargo - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basilio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PPB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - BlocolPMDB - Não
Max Rosenmann - PSDB - Sim
Moacir Micheletto - BlocolPMDB - Sim
Nedson Micheleti - BlocolPT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
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Odílio Balbinotti - PSDB - Sim
Padre Roque - Bloco/PT - Não
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PFL - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Barros - PPB - Sim
Ricardo Gornyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Wemer Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knop - BlocolPDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl - PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carfos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - BlocolPT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - Bloco/PDT - Não
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - BlocolPMDB - Sim
Esther Grossi - BlocolPT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - BlocolPMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - BlocolPDT - Não
Miguel Rossetto - BlocolPT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - Bloco/PT - Não
Paulo Ritzel - BlocolPMDB - Sim

Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.a a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex.a

usou hoje, por mais de uma vez, a resposta dada à
questão de ordem levantada pelo Deputado Arnaldo
Faria de Sá para justificar alguns de seus atos.

Acho da maior importância que essa questão
de ordem que vou formular a V. Ex.a fique esclareci
da, até porque é a base da questão de ordem. E, se
V. Ex.a permitir, vou ler o art. 95 e sublinharei, na
minha oratória, a questão de ordem que faço.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Passo a ler
o artigo.

Art. 95. Considera-se questão de or
dem toda dúvida sobre a interpretação deste
regimento, na sua prática exclusiva ou rela
cionada com a Constituição Federal.

A questão de ordem levantada pelo Deputado
Faria de Sá era em tese, já que o Senado não tinha
definido a matéria. No nosso entendimento, não
cabe questão de ordem sobre tese. Assim sendo,
fica prejudicada não só a questão de ordem do De
putado, como a resposta de V. Ex.a, principalmente
porque está sendo continuadamente evocada. Se
não, vamos ferir o Regimento, que não permite
questionar sobre tese.

Repito: a questão de ordem levantada pelo De
putado Arnaldo Faria de Sá era sobre tese. O art. 95
é claro, determina a prática efetiva. Portanto, não
cabe questão de ordem, ficando a resposta de V.
Ex.a prejudicada.

Se V. Ex.a não quiser responder neste momen
to à minha questão de ordem - a matéria pode criar
polêmica -, vou tentar entender, mas acho da maior
importância que se defina se vamos ou não aceitar
questões de ordem sobre tese, pois assim se forma
riam nova jurisprudência e nova prática na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
responder à questão de ordem de V. Ex.a

V. Ex.a tem razão. Na verdade, a resposta à
questão de ordem foi dada em tese; e foi dada em
tese exata e precisamente porque muito se aventava



ExmºSr.
Dep. Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
~

Senhor Presidente,
Respeitadas as normas regimentais, apresento

a Vossa Excelência, voto em separado, referente à
Proposta de Emenda à Constituição n.º 3-F, de
1995.

No que diz respeito ao projeto em si, objeto da
votação na sessão de hoje, meu voto é favorável,
ressalvados, no entanto, pontos que serão votados
posteriormente, quando da análise dos DVS (Desta
que de Votação em Separado), momento em que
votarei a favor dos mesmos, suprimindo alguns itens
do projeto.

Aquele preto no painel não pode permanecer,
esses votos não podem permanecer no limbo. V.
Ex.a proclamará o resultado, enunciando os votos a
favor, as abstenções, os votos contrários e, pelo me
nos, um em branco, que foi o meu.

É este o apelo que faço a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa

do José Thomaz Nonô, acolho a questão de ordem
de V. Ex.a, complementando a informação que dei
quando anunciei ao Plenário que dois Deputados ha
viam justificado seu voto. Mas, de fato, não anunciei
que se tratava de voto em branco.

Portanto, votaram em branco os Deputados
José Rezende e José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Sr. Presiden
te, agradeço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a Mesa as seguintes Declarações de voto.
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nesta Casa o problema da prejudicialidade eventual o SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, peço a pa-

da tese relativa aos inativos. lavra para uma questão de ordem. .

A questão de ordem levantava pelo Deputado O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Amaldo Faria de Sá visava exatamente à hipótese Ex.a a palavra.
da tramitação da Previdência Social. Por isso, ante- O ~~. JOSÉ THOMAZ NO~O (PSDB - AL.
cipei-me em resolver a questão de ordem. Porém, se Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
no futuro esta matéria vier a ser questionada nova- Ex.a que retifique a proclamação do resultado da vo-
mente, eu a responderei já não mais em tese, mas tação. O art. 180, § 6º, diz:

diante do fato concreto. Evidentemente, irei repetir Tratando-se de causa própria ou de
as afirmações que fiz ~ua~d? r~spondi à.ques.tão em assunto em que tenha interesse individual,
tese, mas se houver ,I~sls~encla o farei assim que deverá o Deputado dar-se por impedido e
concretamente a matena vier do Senado para esta fazer comunicação nesse sentido à Mesa _

Casa. o que fiz tempestivamente -, sendo seu voto
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Então, en- considerado em branco, para efeito de quo-

tendo que, sendo uma resposta em tese, ela não po- rum.
deria ser usada por V. Ex.a numa questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Decidi a
questão de ordem.

Como não houve recurso, a matéria está venci
da, Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Se V. Ex.a

mantiver a resposta como questão de ordem, vou re
correr à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, porque entendo que vamos abrir um pre
cedente perigosíssimo na Casa, uma vez que é
questão de ordem sobre tese.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se V.
Ex.a quiser, pode formular essa questão de ordem
quando a matéria vier a esta Casa, e darei uma nova
resposta. Seguramente, vou repetir os mesmos ar
gumentos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - A minha
preocupação é que não se alegue nada para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Perdoe
me, Deputado. Peço que V. Ex.a formule a questão
de ordem. Se não se conformar, V. Ex.a recorre, e
ponto final. Não vamos ficar dialogando.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - A questão
de ordem foi formulada. Caso V. Ex.a mantenha
esta decisão, vou recorrer, porque - como dito por
V. Ex.a - V. Ex.a respondeu a uma questão de or
dem sobre tese.

Então, faço o recurso à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
o recurso de V. Ex.a e encaminho à Comissão de
Constituição e Justiça.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Agradeço a
V. Ex.a



DECLARAÇÃO DE VOTO

Dep. Paulo Nascimento - PPB/RJ
Considerando que o Projeto de Reforma da

Previdência tem vários pontos que não estão de
acordo com o que considero ideal;

considerando não sermos radicais, a ponto de
achar que o projeto não dispõe de artigos' que vão
de encontro aos interesses da população;

considerando que no referido projeto foram in
seridos vários DESTAQUES que considero ir de en
contro ao meu pensamento, decidi votar a favor da
proposta inicial, ressalvando os destaques, entre ou
tros, que a seguir nomearei:

a) é vedada a cobrança de contribuição previ
denciária dos aposentados e aposentandos assim
como aos atuais e futuros pensionistas;

b) os servidores públicos que completarem 35
anos de contribuição previdenciária e permanecerem
no serviço ativo ficam isentos da referida contribui
ção;

c) fica assegurada a PARIDADE entre servido
res ativos e inativos, ou seja, os seus reajustes terão
os mesmos índices e na mesma data;

d) os trabalhadores em geral dos setores públi
co e privado que já adquiriram direito à aposentado
ria integral elou proporcional e que continuarem tra
balhando, terão assegurado o direito de optar pela
aposentadoria pelas regras atuais em qualquer tem
po;

DECLARAÇÃO DE VOTO:

Senhor Presidente,
Sinto-me no dever de consignar nos Anais des

ta Casa os motivos de meu voto.
Trata a Proposta de Emenda Constitucional n.º

33 de modificação do sistema de Previdência Social
de nosso País. Uma matéria que com certeza atingi
rá milhares de brasileiros.

Meu partido, o Partido da Frente Liberal, fe
chou questão em torno da aprovação da matéria.
Tive a oportunidade de várias vezes colocar minha
posição pessoal ao Líder Inocêncio Oliveira.

De minha Liderança obtive o compromisso de
algumas alterações fundamentais no Substitutivo do
Senado Federal. Estará garantida a paridade, será
retirada do texto a obrigatoriedade da contribuição
dos inativos, emenda de redação garantirá os direi
tos adquiridos e as expectativas de direitos dos se
gurados do INSS e ainda o projeto de lei possibilitará
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Ressalto que voto a favor do projeto de refor- a interrupção do pagamento da contribuição u. ativo
ma da Previdência, em todos aqueles pontos que após completar 30 e 35 anos de contribuição. Quan-
significam terminar com privilégios que existem prin- to à percepção simultânea de proventos e vencimen-
cipalmente no setor público, nos Estados, Municípios tos, constante do § 7º do artigo 37 do texto Constitu-
e União, onde há setores do funcionalismo que ga- cional, apresentei emenda a esta Casa e o dispositi-
nham aposentadorias milionárias, enquanto temos vo do Substitutivo do Senado Federal combinado
13 milhões de brasileiros que recebem salário míni- com a emenda de redação acima referida atenderá
mo. A reforma da Providência deve ser feita para meus objetivos.
melhorar a situação destes milhões de brasileiros Senhor Presidente, diante do exposto votarei
que ganham aposentadorias muito baixas, bem favoravelmente à matéria ressalvando os destaques
aquém do que necessitam e mereceriam. apresentados, o que me possibilitará liberdade para

Por estas razões reafirmo que, quando da vo- votar pelas transformações ou contra pontos que jul-
tação dos DVS, votarei a favor daqueles que supri- gue incorretos.
mem do texto os seguintes pontos: Resta-me, Senhor Presidente, ressaltar que

* Votarei a favor da manutenção da aposenta- não poderia deixar de assim proceder em razão de
doria por tempo de serviço para aqueles que estão minha tradição política, da reverência ao Senador
no mercado de trabalho, ou seja, a favor do DVS Nelson Carneiro, Constituinte que teve grande e fun-
que modificar este ponto do texto. damental participação no atual texto Constitucional

* Sou totalmente contra a cobrança previden- referente à matéria.
ciária dos inativos e por este motivo votarei a favor Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. _
do Destaque que modificar este item no projeto. Deputada Laura Carneiro.

* Não aceitarei que os aposentados, tanto ru
rais como urbanos, que ganham de 1 a 10 salários
mínimos tenham redução no valor do seu benefício.
Ao contrário, entendo que eles devem ter um ganho
nas suas aposentadorias, sem prejuízo da situação
atual. Na mesma linha da questão anterior, votarei a
favor do DVS que retirar do texto possíveis prejuízos
para estes aposentados. Não votarei nada que signi
fique a retirada de qualquer direito ou perdas para
estas pessoas que já estão aposentadas.

Atenciosamente, - Germano Rigotto, Deputa
do Federal.



DECLARAÇÃO DE VOTO - PEC 33-1/98

Em dúvida quanto a correção do ponto eletrôni
co, ratifico meu voto NÃO.

Prisco Viana

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por entender ser necessária a Reforma da Pre
vidência, de modo a propiciar aos atuais trabalhado
res e servidores públicos os direitos previdenciários,
que se tornarão inviáveis sem a reforma, meu voto e
SIM, ressalvados, porém, os destaques. Nessa
oportunidade, adotarei a posição ditada pela minha
consciência, caso a caso, em defesa dos direitos
dos trabalhadores e servidores públicos e da própria
Previdência.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Asdrúbal Bentes.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Quero confirmar a Vossa Excelência, para que

fique registrado nos Anais da Casa, o meu voto
NÃO ao § 1º do art. 40 da PEC n.º 33/95 (Reforma
da Previdência), que diz respeito ao pagamento pe-

DECLARAÇÃO DE VOTO
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e) fica vedada a redução em até 30% na apo- Por estas razões, levamos ao conhecimento da
sentadoria dos servidores públicos que recebem aci- Mesa e do Plenário a nossa decisão, que sabemos
ma de R$1.200;OO; e ser também de outros companheiros, de votar, neste

f) ficam assegurados todos os direitos adquiridos. ensejo, favoravelmente à aprovação do substitutivo
Brasília, 11 de fevereiro de 1998. - Deputado do Senado Federal, pois se este, em geral, atende

Paulo Nascimento. aos anseios nacionais, estamos sobretudo, certos de
que, assim, expressamos a nossa confiança no
cumprimento dos compromissos assumidos pelas
autoridades aqui mencionadas, reservando-nos o di
reito de rever essa posição por ocasião das futuras
votações dos destaques e em 2º turno, se as pre
sentes estimativas se frustarem.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Firmo de Castro, PSDB/CE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei a favor da Reforma Previdenciária em 1º
turno, por decisão de meus eleitores, que negocia
ram a aprovação de destaques que aperfeiçoariam a
proposta em tramitação. Isso acabou não ocorrendo
e o texto em votação traz dispositivos desnecessá
rios, injustos e prejudiciais ao trabalhador e fun~io

nário público.
Continuamos a favor de Reformas e apoiamos

dispositivos da Reforma Administrativa e da Previden
ciária, mas como aconteceu na primeira delas já votada,
neste texto imposto ao Plenário o nosso voto é NÃO.

Hélio Rosas

Tornou-se conhecida a posição de restrição
que, juntamente com outros 27 (vinte e sete) parla
mentares integrantes dos partidos da base de sus
tentação do Governo, assumimos com relação à vo
tação da proposta de reforma previdenciária nesta
oportunidade, sem que antes o Executivo demons
trasse o seu interesse e disposição de resolver a cri
se que se instalou na Caixa de Previdência dos Fun
cionários do Banco do Nordeste do Brasil (CAPEF),
que já se alonga por mais de 15 (quinze) meses.

Manifestada essa posição às Lideranças do
Governo e do PSDB, ao qual estamos filiados, e em
resultado de gestões pelas mesmas desenvolvidas,
eis que nos últimos dias e horas os órgãos federais
envolvidos com a questão, no caso o Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS), o Ministé
rio da Fazenda e o Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), dispuseram-se a resolver o problema, rea
brindo os canais de negociação com as instituições
representativas do Corpo Social daquela Caixa, dura
e injustamente atingido por medidas arbitrárias e ile
gais adotadas por aquele fundo de pensão, sob ins
piração e determinação de sua Patrocinadora, o pró
prio BNB, a título do falso objetivo de lhe reequilibrar
as finanças.

Hoje mesmo, em Fortaleza, as partes interessa
das reuniram-se com vistas a iniciar processo de rea
valiação da real situação da Capef e as perspectivas
concretas do ajustamento dos seus planos de benefí
cios e de custeio às novas regras constitucionais que
proximamente regerão a previdência nacional.

Obtivemos, ademais, os compromissos diretos
e irreversíveis dos Senhores Deputados Luís Eduar
do e Aécio Neves, Líderes do Governo e do PSDB,
respectivamente, e do Senhor Ministro Reinhold
Stephanes, do MPAS, no sentido de que estarão fir
memente empenhados na solução da crise da Ca
pef, que passa pelo restabelecimento da situação de
legalidade e normalidade existente em novembro de
1996, seguido da elaboração, com a necessária parti
cipação do Corpo Social, de plano que definirá a ver
dadeira forma de compatibilização e integração da Cai
xa ao novo sistema nacional de previdência, resultan
do-lhe um futuro saudável e auto-sustentado.



Votamos não em respeito ao encaminhamento
do nosso Líder Marcelo Déda.

Porém declaramos que esta Emenda piorou o
texto pois permanecerá a cobrança do aposentado
que ganha menos que R$1.200,OO (hum mil e du
zentos reais).

Além disso é claro que a responsabilidade é da
Liderança do Governo que rompeu acordo assumido
que impediria a cobrança para todos.

Waldomiro Fioravante
Eduardo Jorge

Arlindo Chinaglia
Luiz Eduardo Greenhalgh

• Luiz Alberto

Comunicação de Impedimento dirigido
à Mesa na votação do Substitutivo do Sena
do Federal à Proposta de Emenda à Consti
tuição n.º 33-1 de 1995 (Reforma da Previ
dência Social).

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Deputado Michel Temer
Senhor Presidente,
O Art. 180, § 6º, do Regimento Interno da Câ

mara dos Deputados dispõe:

-Tratando-se de causa própria ou de
assunto em que tenha interesse individual,
deverá o Deputado dar-se por impedido e
fazer comunicação nesse sentido à Mesa,
sendo seu voto considerado em branco para
efeito de quorum.

Durante toda minha longa permanência nesta
Casa, tenho sido um fiel cumpridor do Regimento e
esta postura inflexível é que me mantém infenso às
volubilidades de pressões de qualquer natureza.

Assim o fiz, pela última vez, no ano passado,
quando do encaminhamento da votação das emen-
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los inativos da contribuição previdenciária. É um ab- das oferecidas pelo Senado Federal ao Projeto de
surdo o que pretende o Governo. Recolher do apo- Lei n.º 2.085-C de 1996, que extinguiu oIPC.
sentado, que já contribuiu a vida inteira e hoje ganha O substitutivo do Senado Federal à Proposta
uma ninharia, é um ato de espoliação. A Câmara de Emenda à Constituição n.º 33-1, de 1995, ora
dos Deputados não pode permitir isso. Temos que submetido a votação aborda uma questão inequivo-
proteger o aposentado, garantindo-lhe o pouco que camente relevante e de profundo interesse para a
ganha. Por isto quero mais uma vez afirmar meu sociedade brasileira. A reforma da Previdência So-
voto contrário à contribuição dos inativos, corrigindo cial é um imperativo categórico; como se apresenta,
erro do painel eletrônico, que acusa o voto sim. não é, nem jamais foi, o projeto dos meus sonhos,

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. - nem acredito que venha realmente sanar os graves
Deputado Nilson Gibson. problemas da nossa Previdência. Não cumpre aqui

DECLARAÇÃO DE VOTO adentrar o mérito, sendo desnecessário expor outras
divergências sempre expressas no seio partidário,
posto que estou impedido de votar, configurando
meu interesse pessoal na matéria.

Sou Procurador de Justiça aposentado no Es
tado de Alagoas, aposentado com 49 anos de idade,
absolutamente dentro dos parâmetros legais vigen
tes. O que recebo como aposentado, acrescido da
remuneração de Deputado Federal, se aprovada a
matéria, excederia o teto previsto no Art. 37, XI da
PECn.º33-1.

Além disso, honestamente, sentir-me-ia profun
damente constrangido em explicar à sociedade em
geral e aos meus eleitores em particular, como me
aposentei com essa idade e nego a outros o mesmo
direito.

Ao abrigo pois da disposição regimental que
encabeça a presente encaminho a V. EXª essa co
municação de impedimento, ao tempo em que enca
reço que V. EXª a acolha e, nos termos regimentais,
considere em branco o meu voto.

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 1998. - José
Thomaz Nonõ, Deputado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 117, XIII, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que a
votação das Emendas apresentadas ao Substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda à Consti
tuição n.º 33-1, de 1995, seja feita uma a uma.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
(PTIPDTIPCdoB).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Humberto Costa, para encami
nhar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso ob
jetivo é estabelecer claramente quais são as emen-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Líder do Governo?

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
essas emendas constituem um substitutivo comple
to. Então, votar isoladamente é inconcebível.

Por isso, o Partido da Frente Liberal recomen
da o voto "não".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam ~omo se acham. Os Srs. Deputados
que forem contrários levantem o braço. (Pausa.)

REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Co
missão Especial, ao apreciar o Substitutivo do Sena
do Federal à Proposta de Emenda à Constituição n.º
33/95, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos
as seguintes emendas, com parecer pela rejeição,
ressalvados os destaques:
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das apresentadas, permitindo, ao mesmo tempo, a O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-
discussão de cada uma delas. visão do orador.) - Sr. Presidente, todas essas

Muitas das emendas podem contribuir para o emendas foram apresentadas na Comissão. O Rela-
aperfeiçoamento do texto, outras estão sendo vendi- tor as rejeitou. Por unanimidade, todas foram rejeita-
das como solução para alguns dos dilemas que o das, e foi aprovado o parecer do Relator.
Plenário está vivendo. Por esta razão, o ideal seria Desta maneira, não vemos por que serem vo-
que a votação não fosse feita em globo, mas que tadas individualmente.
cada emenda pudesse ser votada separadamente, O PSDB encaminha o voto "não".
com seus encaminhamentos e defesas.

Assim o Plenário poderá votar mais embasado
politicamente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. JOSÉ PINOITI (PSB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota favoravel
mente ao documento e, é claro, em função da ne
cessidade de se analisar cada uma das questões
que não foram analisadas convenientemente no de
curso das discussões que tivemos no Congresso. O
PSB vota "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"An.... A lei complementar prevista no ano 20 I. com redação dada por esta
emenda. instituirá mecanismo de veriticação de eventuais perdas do poder
aquisitivo dos beneficios de prestaçào continuada mantidos pela Previdência
Social ocorridos a panir da Lei n° 8.2 I3. de 24 de julho de 199 I, de modo a
recuperar o seu poder de compra na data de sua concessão.

Parágrafo 1° - Constatada a existência de perdas. as prestações mensaIs dos
beneficios de prestação continuada serão atualizadas. devidas e pagas a
partir da promulgação da Jei referida no "capüf'.

Parágrafo 2° - A cada ano será efetuada a rçcomposição dos valores dos
beneficios resultantes de eventúais perdas não alcançadas pejo reajuste a
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que se retere o parágrato anterior. confonne critérios definidos em lei
complementar.
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IV..9 00:) - CE

Emenda aditiva

Acresente-se o seguinte § \\ ao art. 20\, referenciado no art. 1° do Substitutivo do Senado,
remunerando-se o atual dispositivo como § 12:

"'Art. 20\ .

§ 11. Será considerado como trabalhador rural em regime de
economia familiar. para efeito do di.~posto no inciso li do § 7°
deste artigo, o produtor ruf'll, o meeiro, o parceiro e o arrendatário
que possua até dois empregados, ainda que em caráter
permanente."

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituam-se o caput do ano 202 e o seu § 3°, constantes do ano l° do Substitutivo do Senado à PEC
nO 33-G, de 1995, pela seguinte redação:

"Art. 201. Para a etJmp/ementação das prestações do regime geral de previdência social, soá
f_haJa a at/esiJo do segurado a regime de previdência complementar, público ou privado, conforme
criJ&iosflXQl/os em lei etJmplemt!lttar.

§ 3" É vedada a concessão de subvenção ou auxilio do Poder Público às mtidades de previdência
priVtlda, bmr etJmo o aporte de recursos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas
outlU't{uias, fundações, empresas públicas, sociedades IÚ! economia mista e outras entidades públicas, salvo
na fua/idaJe IÚ! patrocinadar, situação na qual, em hipótese alguma, SIIa contribuição normal poderá
exceder ao dobro da porticipação dos segurados".

Emenda Aditiva

Acrescente-se ao texto aprovado pelo Senado Federal o seguinte art. 4°, dando-se nova

nwneração aos demais:

"Art. 4° Fica assegurada a concessão de
aposentadoria e pensão nas condições previstas na legislação
vigente à data da publicação desta emenda, aos servidores
ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, que
estiverem em exercício no cargo."
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EMENDA AGLUTINATIVA N° , DE 1998
(Do Sr.JAIR BOLSONARO E OUTROS)

"Inclua-se ao Art. 1° do Suhstitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda
Constitucional nO 33, de 1996 (n° 33, de 1995, na Câmara dos Deputados), o seguinte
parágrafo ao Art. 42:"

"Art. 42 .

§ ~ Lei complementar específica disporá sobre o regime previdenciário próprio para
os militares, que deverá refletir as suas peculiaridades profissionais."
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se a expressão "no caso de ser igualou inferior ao limite máximo estabelecido para os
beneficios do regime geral de previdência socialde que trata o art. 201" no inciso I do § 4° do art. 40,
constante do art. 1° da PEC nO 33-G, de 1995, e o inteiro teor do inciso II do mesmo parágrafo do art.
40, constante do art. 1° da PEC nO 33/95.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL W 33-H/95

EMENDA SUPRESSIVA~

Suprima-se, do capu! do art. 8° do substitutivo à PEC 33-G/95 a
expressão "com proventos calculados de acordo com o artigo 40, § 4- ".
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EMENDA MODIFICATIVA
(Dos Srs. Eduardo Jorge. José Pimentel-e outros)
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Altere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda Const1tucional nO
33-8195 nos seguintes termos:

I - Altere-se o inciso XII do art. 5° da CF, alterado pelo art. 1°, induindo-se o
seguinte inciso:

..Art. S~ _ _ __._ _ _ _ .

XII- é inviolável o sigilo dit correspond2itdo e dos comimiCllçõa teJiiráfiClli. de tlsuJos e
dos CllmuniCllçõa telejOniCllS, salvo, nos· dois· últimos CllSOS, por oi'thm iudlcúll, "u
'''póteses e na forma que a lei t!SIabeJeco para fiM de investigaç40 flSCIII e prmdl!1fci4rüz,
criminal ou instruçdo prtJCl!SSual penai. jicanlÚJ o agente do Estador~ cMl c
criminalmentepelo uso inadequalÚJ dtu informações;

11 - Altere-se o inciso X do art. 167. constante do art. 1~ para a seguinte
'redação:

"Art. 167 .

x-a utiIi2ação dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata. o art. 195, I, a,
e U, para a realizaçio de despesas estranhas ao pagamento dos beneficios da sepridade
social, incorrendo em crime de respomabilidade a autoridade ou agente que por dolo OU

e:ulpa, empregar tais r«unos em despesas de natureza divenL"

111 - Altere-se o art. 194, constante do art: lO, na forma a seguir:

"Art. 194 ..

§ l°. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, oiganiZar a SeguridadeSóciaI,·COrh büc ia
sesuintes objetivos:

vu - camter democrático e dcsccntralizado da administração, mediante gcstio~'.' .
com participação paritúia dos .trabalhadores, dos empregadores, dos ,
pensionistas e do Governo nos órgãos colegiados. com poderes deliberativos.";. ' ~.

§.r. ih Nmbro!f dD!f ClJ/~ a que !fe refere o Ú1ciso VII 'dO par4gralo ÍIltterúJr:'
1- eurcenJo !fuas funçiJes t!Itf tempo integral e !frio retrUlnertu/os Pe1as cofrà jRl1ilian; .
U - unfo nOllW1dos pelo chefe do Poder ExeCutivo diz 'l'Sjem de gtwD7lo~
/IIt!d1IInJe indkaç40por!fuas entiIJalh!f rep7'aentativas;
m -trio mandato de quatro anD!f, podendo ser datituido!f antes ao lúmÍIIO • __...,

JituaçiJes a !ferem definidas em lei..

§3~ A CtJItIf1O!rÍÇ40, a organi:llç40, ofundonammto dos CIJ/egiaiJos referid06110 §1~ nI, ~
• acolhlJ, indkaç4o, nomeaç40 e remuneraç40 dD!f seus memb1'O!f !rUrJo disclpI1IfadM ."
lei..

IV- Altere-se o art. 195. constante do art. I". na forma a sermir:

"Art. 195 , ..

I -do eropregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na Conoa da lei, incidcutes 1Obn::

a) a folha de salários e demais rendimentos do trnbalbo pagos ou creditados, a quaJquer titulo. à
pessoa fisica que lbc preste SCIViço, mesmo sem ·inculo empregatício;
b) a teeeita ou o futurnmento;
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D - do trabalhador c dos demais segurados da previdência social, nio incidindo c:oatn'buiçio
IObre lIpOKIltadoria c pensA0;

I 6.. AI c:ontribuiçiles soc:iaiJ de que trata este artigo só poderio ser cD&idas após
decorridos noventa dias da data da public:açio da lei que u houver instituido ou
modificado, Dio se lhes aplic:ando o disposto no art. ISO, In, b, c serio arree:adadu,
fisc:alizadas e administradas por ól'iio próprio integrante do sistema de .recuridade soc:iaL

§ 7". Somente poderio ser conc:edidu iscoçiles de contribuiçio para a Stpridade social a
eatidades beneficentes de assistência soc:iaJ, mediante lei específica e ataIdidas u
esi&ênc:ias ncIu estabelecidas.

f .. O produtor, o parceiro, o meeiro c o arrcodatário rurais c o pescador an.csauaI, bem como
OI R:SpCCtivos côojugcs, que exerçam suas atividades em regime de CCOOOOIia familiar, sem
empregados pennancates, contribuirão para a seguridade social mcdiamc a aplicaçlo de uma
aIfquota sobre o resultado da comercialização da produção c furão jus aos bcncficios·DOI termos
ela lei.

§ 9" Mo cootribuiçõcs sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter aliquotas ou '?ases de
c:áJculo difcrcnciadas, em razio da atividade ecooôrnica ou da utilização inteusiva de~
obra.

§ 10. A Icí dcfinir.í os critérios de transfcrêocia de recursos para o sistema único de saúde:c
lÇilcs de assistência social da União para os Estados, o Distrito Fc:dctaI c os MIIIIÍCÍpÍ9I, c dai
EsIados para os Municípios, obsezwda li rcspcc:tiva contrapa11Ída de recursos~
fiudOI na lei de diretrizes orçamentárias federaL r ./1'l
f"ll. É vedada a cooccssio de rcnússio ou lIIÚStÍa das COIltribuições sociais de quo tIá. OI
iDcisos I, Ma", c D deste artigo, para débitos em monIantc superior ao fixado em lei
complementar."

'EMENDA. MODIFIC4T1YA.
(Dos Sn. Eduardo Jorge. JosA P/TMntel. Humberto Costa e outros)

Alten-se o SubstitutIVo do Senado Federal ti Proposta til Emenda CDMtilJlCional ,,
JJ.HI9j no.r ftgui"tu t,rmos:

/- D2-se ao art. /4 do Substitutivo a seguillte redaci1o:

.4rt. 14. O limite móJ:imo para o valor dos benejJcios do regi_ geral tk prmdInciR
lOCia1 de 'l" trata o art. 201 do CDMtitutçilo i jixalúJ, 11 partir da dIIUz da publIctlç40 -
Emordll, _ WIÚN' ltlulwJ1aú! 11 ~ WUf o piso IÚ betr,pdos dDft rqI-, poMtukJ • Id
"",,,,,-, lbniU Sllpsior 11 Dá vlIlor.

r /IIIpJ/P/f JI'-'J

iO--CE/q!

Fevereiro de 1998

. I - Os odispositivos abai1o:O indicados do Substitutivo aprovado pelo Senado Fceler:1l, em li de outubro de
1997. a PEC n. 33/95. passam a ter as seguintes alter:lções:

Art. 1" - A Constituição Fceler:1l passa a vigorar com as seguintes a1ter:lçõcs:

Art. 40 - " .
§ 10 - As aposentadorias e pensõcs serão custeadas com recursos provenientes das contribuiçãcs

dos servidores em atividade e do respectivo ente cstataL para a Seguridade Social da área
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pública. incidentes sobre a totalidade da remuneração perecbida no mês. na forma da lei.
§ r - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata'este artigo serão

aposentados:
I - por invalidez permanente. sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em

serviço. moléstia profissional ou doença grave. contagiosa ou incuráYcI. especifi~
em Ici e. nos demais casos. proporcionais ao tempo de contribuições.

111 -••••••: .
a) - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição. se homem. e 55

(cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de eontribuição. se mulher. com
proventos integrais;

b) - ..........•...•......................•.....•......................................................

§ 4° - Os proventos de aposentadoria, na sua concessão. serão sempre calcu~ados cõm base I}ll

totalidade da última remuneração do servidor no cargo permanente em qUl!"se der. a
aposentadoria, ressalvada a hipótese do não atendimento do requisito de cxcrcicio np
cargo. pelQ tempo míninio de S (cinco) anos previsto no inciso 11I. do § r, destc artigo,
quando os provcntós serão calculados com base nas últimas 60 (SeSsenta)rem~.
no serviço público, dcvidameote atualizadas. mês a mês.'

•••••••••• u , -". .

§ 15 - A União. os Estados. o Distrito Federal e os Municipios. podcrão instituir"regime de
P.Tcvidência complementar para os seus respectivos servidores aposentados cdm

proventos proporcionais.
§ 16 - Obscrvado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas ger:tis para a

instituição de regime de previdência complementar pela União. Estados. Distrito Federal
e Municípios. para atender as condições previstas no parágrafo anterior.

Art. 167 .
X - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195.

para a realização de despesas distintas das destinadas ao atendimento das açõcs
governamentais previstas nos artigos 196.201 e 203.

~~~~~~ 6~i~·:·.·.·.·.·.·.~·.·.~·.·.~·.·.·:.·.~·.·.·.~·.·.·.~· ~..~~..~ ~ ~~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ :..
VII - Caráter democrático e dcsccnualizado da administração. mediante gestão quadripartite.

com poder deliberativo e participação dos trabalhadores. dos empregadores. dos
aposentados e do Governo, nos seus respectivos órgãos colegiados.

Art. 195 - , .

§ 4° - A lei complementar poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da seguridade social. obedecido o disposto no art. 154, I.

§ so •..........................................................................................; .
§ 6° - As contribuições sociais de que trata este artigo serão arrecadadas, fiscalizadas e

administradas pelo órgão próprio do sistema e exigidas após 90 (noventa) dias da data da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado. não se Ihcs aplicando o
disposto no art. 150, III, "bn

•

§ 7" • O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais. o garimpeiro e' o pescador
artcsanal bem como os respectivos cônjuges, quc exerçam suas atividades em. regime de
economia~scm empregados permaneotes, contribuirão para a seguridade social
mediante apli de uma alíquota sobre o resultado da comereialização da produção
e farão j aos bcnc cios, nos termos da lei.

§ ll" - As contribuições sociais previstas no inciso I. deste artigo. poderão ter
alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da natureza da
atividade econômica ou da utilização de mão-de-obra intensiva. nos
termos de lei complementar.

§ 9° - A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e
açõcs de assistência social da União para os Estados. o Distrito Federal e municipios. e
dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 10 - t1'P.Q1l$..J.U;.º!1~~§i.!!L4ü~Ç!!~~..N.I1$.;L!L<kLJ:l;ª!!~P..J!~HQ!llii!mi~J.QÇ.!;JjLÇ.A.~
suas obrigaeõcs acessórias. de Que trata este ;:ytigo. salvo a prevista no § 8·.

UL:..Somcnte poderá incidir contribuições sobre a obrigação prevista no inciso I. "a" deste
artigo. se forem exelusivamente destinadas à seguridade social e ao fundo de garantia
por tempo de serviço (art. 7", 111).

Quinta-feira 12 04151
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An. 20 I - Os planos de previdência social, custeados mediante filiação e contribuição
obrigatórias, serão executados, fiseaiizados e controlados por órgão próprio do sistema e
observarão critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo. nos termos da lei
complementar, li:

I . cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte. ineluidos os resultantes de acidente do
trabalho. id:ldc avançada e reclusão;

IV - salário-familia para os segurados de baixa renc1:l;

§ 2" - Qualquer beneficio previdenciários que substitua o salário de contribuição ou o rendimento
do trabalho do segurado terá como valor básico o salário mínimo e o limite má.'Ómo não
inferior a lO (dez) vezes este salário.

..............................................................................................................................
§ 7" - É assegurada aposcntado~: nos termos do caput deste artigo, caleuIando-sc o beneficio

sobre a média dos 120 (~ e vinte) últimos salários de contribuição, corrigidos
IIIOIlClariamcnte mês a mês, de acordo com os mesmos índices de atualização das
contribuições rcvidcnciárÍas, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de
contribui - de a preservar seus valores reais e obedecido as seguintes condições:
I - aos 5 ( e cinCo) anos de idade, para o~ e aos 60 (sessenta) para a

m , rcd~ em S (cinco) anos o limite~ídadc para 05 traba1badores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades cm regime exclusivo de economia

familiar. nestes incluídos o produtor rural. o garimpeiro e o pescador ancsanal, na
torma da lei referida no § 9", deste anigo;

11 - após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao homem. e. após 30 (trinta). à mulher~

ou em tempo inferior. se sujeitos a trabalho sob condições especiais que prejudiquem
;i saúde ou li integridade fisiQ, definidas em lei:

111 - :Ipós 30 (trinta) anos de contribuição. :10 professor. e. :lpós 25 '(vinte c cinco), ;i
professora, por c.xcrcicio de fi.!nção de magistério:

§ 10 - Qualquer pessoa poderá participar dos beneficios da previdência social. de que trata o
anigo 20 I. mediante contribuição na forma dos planos previdenci:irios previstos em lei.

§ 12 - A C:Ida ano será efetuada a recomposição dos valores dos beneficios resultante de
eventuais perdas não alcançadas pelo reajuste a que se referc o § 4", conforme critérios
definidos em lei complementar

An. 202 - º.J.Çgim.U!l;-P.rcvi.ç!ª"çji!_CQ.m.P.!.Ç.ml;!IY.!!"-9JLÇf\r.;iJÇLP.l.Í-'~!j.Çg....Sl!L.m:i~.!!~L~ÇIª
facultativo omanizAAo de foona autÔnoma em relacão ao regime geral de previdência socjaL
bascado na constituieão de reservas que garantam o beneficio contratado e regulado por lei
Ç.Q!p.P.!~m~!m'r,.

Art. 2° - A Constituição Federal é acrescida dos seguintes artigos:
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Art. 251 - Observado o disposto no § 11, do art. 195, as atuais contribuições compulsórias
incidentes sobre a folha de salários devidas pelos empregadores e destinadas às entidades de
direito privado ou li fundos públicos, inclusive as previstas no art. 240, serão exigiveis até um
ano após li publicação desta emenda, devendo a lei estabelecer àquelas entidades e fundos nova
fonte de çusteio.

Art. 4° - O tempo dease'ço iderado para os fins de beneficio previdenciário, pela legislação vigente até
a promulgação desta Emenda se' ntadri tempo de contribuição.

············M·.·g;;·~·::::::::::::::::::::; ..:::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::: .
§ 1° .
I .
(( - os provemos da aposentadoria proporcional secio equivalentes ao tempo de contribuições do

servidor. apurado na forma do caput deste parágrafo.

§ 2" .
§ 3" .
§ 4° .
§ 5° .
§ 6° - (Suprima-se)
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Art. 14 - Até que a Lei Complementar a que se refere o artigo 201, § 1°, da Constituição.
seja publicada. permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da lei n.O 8.213. de 24 de
julho' de ,1991. na redação vigente à data da publicação desta Emenda. mantida a
revogação da Lei n.O 3.529, de 13 de janeiro de 1959. do decreto-lei n.o 158. de 10 de
fevereiro de 1967. da Lei n.O 5.527. de 8 de novembro de 1968. dâ Lei n.O 5.939. de 19 de
novembro de 1973. da Lei n.O 6.903. de 30 de abril de 1981. da Lei n.O 7.850. de 23 de outubro
de 1989. e do art. 148 da Lei n.O 8.213. de 24 de julho de 1991.

Art. 15 - Esta Emenda enfra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 - (Suprima-se)

3 - Acrescentar ao Substitutivo aprovado no Senado Federal :i PEC-33i95, a seguinte redação onde couber:

2 -' Acrescentar ao Substitutivo aprovado no Senado Federal :i PEC-33195, a seguinte red:1ção ao § I- do
artigo 145:

Ar!. 145 - .
§ 1° - Sempre que possivel. os impostos tetão caráter pessoal e serão graduados segundo a

capaci nômica. do contribuinte. sendo fàcultado às fiscalizações tributária e
previ nciária, .tados os direitos individuais:1 nos tennos da lei. a requisição
judi de info sobre o patrimônio. os ren,sJünentos e as operações financeiras e
ban árias dos ·buintes. respondendo.....ciViI. penal e administrativamente. os

requisitantcs. pela garantia do sigilo dos dados quc obtiver.
"1

I
'IArt. - (ondc couber ) • Os dispositivos modificados pela prescnte Emenda. referentes aos artigos I

37, §§ 7° e ao: 40: 201 e 204. somente surtirão cfeitOs pam os quc se filiarem aos respectivos •
regimes de pre7\es refuridos após a publicação do lUO de sua promulgação. '

..····..·..· ·..··..···..·· ·..·· ..··..·f · :.::;:;;;:;..@·:!--. --.-:.:.::.:: .

EMENDA MODIFICA11VA
(Da Sra. Maria Laura e outros)

Altere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda Constitucional n
JJ-H195 nos seguintes termos:

I - Dê-se ao art. 40 § 5° da CF DroDostO Delo art. /0 do Substitutiyo a se~inte

redaç4o;

Ar!. 40 ..

§..s;;..{"~..·~ ..~..d;;..~~··~ ..;;;ri~· ..~ciados para a <measio de

aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo. ressalvados os casos de
atividades exercidas exclusivamente sob coodições especiais que prejudiquem a saúde ou a
iDtcgr:idade fisica, definidos em lei.

a -De-se ao art. 40, § 6° da CEpmposto velo art. /0 do Substitutivo a se~jnte

ret:!a&ao;

Art.40 ····..··· ·..··..·..·..·..· · .
...............................................................................................

,§ 60 Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos. em
relação ao disposto no § 7:', m. a, para o professor que comprove exclusi~ tempo de
efetivo exercício das funções de magistério. inclusive o alternado com atiVída~ .de
administraçlo escolar definido em lei, na educação infimti1 e tIO ensino fundamental e médio.
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m - Dê-se ao art. 20/. § 5° da CF proPosto pelo art. ]O do Substitutivo a
ser:uinte rec!ação.·

Art. 201 .

§ 5° É vedada a adoção de requisitos c critérios difi:rcnciados para a conccssio de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos
de atividades exercidas cxclusivamcotc sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade fisica, definidos em lei.

IV - De-se ao art. 20/ § 8° da CF proposto pelo art. / ° do Substitutivo a
ser:uinte redação:

Art. 201 .

§ se Os requisitos de idade e de tempo de cootribuição serão reduzidos em ciDco~ em
relação ao disposto 110 inciso I do ~o anterior, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo excrcicio das funções 'de magistério, inclusive o aftemado
com atividades de administração escolar definidas em lei, na educação infàntil c 110 ensino
fundamental c médio.

v- Dê-se ao art. 15 do Substitutivo a sewinte redação:

Árt. 15. Áté que a Lei a que se refere o artigo 201. § 1~ da Constituiçl1o, seja publicada.
permanecu40 em vigor as normas legais relativas à aposentadoria especial vigentf!S na data
,In ....."'_ulnnro;f".. rI~tn 1?..,,"Jn

Fevereiro de 1998

EMENDÁ MODIFIC4.11VÁ
(Do Sr. Paulo Rocha e ouJros)

.A.ltere-se o Substitutivo da Senado Federal à Praposta de Emenda Constitucional n"
Ji«IJj ltIU seguintes termos:

,.Alkre-se O § 7D do art. 37 da CF, constante do art. )",:

-Art, 31 ..

§ 1" É vedada aperccpção simultãuca de proventos de aposentadoria dccorremes do art. 40 ou
do ~ 42 com a~ de C3J'89. emprego ou função pública, inclusive os cargos
cIctivos c os cargos em comissão dcc1arados em lei de livre lIOIJIe3Ção c exoneração, n:ssa.Ivados
os cargos acumuláveis na forma desta COllStituição."

n -No art. 40 da CF constante do art. l~ a/tere-se os seguintes dispositivos:

"Art. 40 .
§ 1° As ~s~rias e pcmõcs .seria eustcadas com recursos provcnieutes das contribuições
dos SC1'Vldores ativos e do rcspcctIVo cure estatal, na forma da lei, nio incidindo contribuição
sobre aposentadoria e peasio.

§ 2" Os servidores abrangidos peJo regime de previdência de que trata este artigo serão
aposcmados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 4";

iiI·:··;~i~·d;;;;;·;;·;;;;;;ri;,·;;;;;·~~·d;·;;·;;;;;;··;··;r;-;~crcício 110

scrvi.ço públi~ ~ cinco anos 110 cargo cfi:tivo em que se dará a aposentadoria, observadas as
scgwmcs .condiçocs:
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a) cinquenta e um anos de idade c trinta e cinco de contribuição, se homem, e quarenta e seis
anos de idade e trinta de COllIribuição. se mulher, com proventos inle2I'ais;
b) cinquerrt:a e um anos de idade e trinta de contnõuiçAo, se homem, e quarenta e seis anos
de idade e vinte e cinco de contnbuifJo, se mulher, com proventos proporcionais; .
c) se,uc;ma e cinco atlD5 de icll!de. se hoou:m, e sessenta atlD5 de idade, se mulher, com proveutos
pmporciaDais ao tempo de camribuição.

·i·;r·õ;·;~·;·;;;;:;~·;:·~&·;·;;·~~;;~:·~;r;;·;j~ com base
na remuneração do servidor DO caq;o efetivo em que se der a aposentadoria c, na forma da lei,
c:orrc:spaude;ã:
I • à totali~ da remuneraç1o, quando cumpridos os requisitos do inciso m do § 2- e sua
aIúlea 'a', 011 nos casos preYistos ao iIlciso I do § 2- •
11 - à média dos salários-de-cDDtnõlÚç1O e remuneraçlles percebidos DOS últimos 60 meses
anteriores à &posCDtllthria, corrlzidos monetariamente mês a mês, quando, emnPMIHJ
~o do § r, m, 'a', Dio boUYCl' cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo
aercfdo no serviço público e ciDco anos DO carp efetivo em que se dará a aposentadoria,
Dio podendo ser inferior a soe~ da reamueraçAo;
m - propordonais ao tempo de CODtribuiçlo, nos demais casos.

§ 10. O tempo de contribuiçlo ou de serriço público fcdcraI, cstaduaI ou municipal será
comado intqraJmente paza et=to de aposcmadoria e de dispaoibilidadc.
§ 11. A apuraç10 de tempo de serYiço ou contribuiçAo será feita em dias de efetivo
aerddo, para qualquer efeito lepI, vedada qualquer outra forma de contailem de tempo.

§ 14. A lei disporá sobre a aposentadoria em CU'i0s ou empre&os temporários.
§ 15: Observado em relaç10 &OI pl'Oftlltos de aposentadoria e pensio o disposto no § 4", a
t1Diio, os Estados, o Distrito Fc:dcra1 e os Municípios, ckade que instituam regime de
previdência camplcme:arar para OI seus rcspcctivos scrvidoJcs titulares de caIBO efi::tiw,
pocbio fixar, para o valor das aposeutIdorias e pensões a scn:m c:onrmidas pelo rtgimc de que
trata este artigo, o limite máximo CSllIbcIcddo para os beuc1icios do regime geral de prcvidêucia
social de que ttata o 3rt. 201.
§ 16. Lei complementar disporá sobre as normas gerais para a ínstituiç10 de rqime de
previdência complementar ~.Uailo,. Estados, Distrito Federal e Municípios, para
ateuder aos seus respectivos senídares titüIares de car&O efetivo.

m -W-se ao § 10 do art. 42 da CF. constante do art. lO. a se~inte redação,'

•Art. 42 , , ..

§ 10. Apüca-se aos servidores a que se rcfm: este artigo e a seus pensionistas o disposto no 3rt.
40, §§ 1-,2°, J O

, se, 8", 9" e 11;"

EMENDA MODIFICATIVA N°

Na redação dada pelo art. 1° do Substitutivo do ~. aGI

artigos 4U e 2U1-;smmtitua-se, onde houver, a expressão "tempo de contribuição" por "tempo d9
serviço".

Dê-se ao Art, 3°, do Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emenda
Constitucional n° 33-H/95, a seguinte redação:
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"Art.3" - Fica asseguradà' a concessão de
aposentadoria e pensão, nas condições previstas na
legislação e. nos dispositivos constitucionais vigentes à data
da promulgação dest4 Emenda, aos que nos próximos dois
anos que l!te forem subseqüentes cumpram os requisi:os
para obtê-las. "

EMENDA.. MODINC4.11VA.
(Do Sr. Arlindo Chinaglia e outros)

Altere-se o Substitutivo cio Senado Federal à Proposta tk Emenda ConstitllCional n"
33-H195 nos seguintes te177lOS:

/ - Dê-se ao art. 20/. I da CF WQPOstO pelo art. /0 do Substitutivo a seguinte
redacão:

•Art. 201. A previdêDcia social sem organizada sob a forma de regime geral, de caráter
coatn"butivo ede filiaçio obrigatória, observados critérios que preservem o equih"brio financeiro
e llIlariaJ. e ateDdcrá, DOI tcmIos da lei, a:
I . cobertura dos eventos de docoça, iDvalidcz, morte, incluídos os resu1tantes de acidentes do
trabalho, reduslo e idade avançada;
...........................................................................................~ .

Fevereiro de 1998

p - lU-se ao art. 20/. §r da CFprQposto pelo art. / °do Substitutivo a sew.inte
redqcão:

Art. 201.............•.•.•....•....•.•........•............................................•...................•..•......

§ ]- Todos os salários de coutribuiçlo COIISidcraqos para o cálculo de beueficio serio corrigidos
moaetariamcotc mes a mk, Da forma da lei, asseprado o dlculo do belleficio sobre a
média dos últimos qaareata e oito uIários de contribuiçlo.

111 - .DI-se 'ao art. 20/. 6.5° da CF proposto pelo art. /0 do Substitutivo q
se~inte redacão:

Art. 201 ~ .

t S" Qualquer pessoa poderá partidpar dos bellefidos da previdâlda social, mediante
coatrlbuiçlo na forma dos planos previdenciários.

IV - lJkse aO art. 20/. § 7°'da CF proposto pelo art. ]0 do Substitutjvo a
seguinte redqc4o:

Art. 201 " .
..............................................................................................................................

§ .,. É usegunda aposentadoria IJO rqpme geral de previd&cia social, DOI tamos da lei,
obedecidas as seguintes coodiçõcs:
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I - ciIIqueata .. UOI de iibde c triIIla c CÍDCO de coatribuiçlo, H homem, e quareata e seis
UOI de icIade e triDta de coalribuiçlo, H mulher, GIl com tempo de COIItribuiçIo ÍIIferiOI',

(GIIdldoaado DOI fator'a tempo de trabalho, relida e idade do teprIdo, DOI tenDoI da lei;
D - ciaqualta e lIIIl _ de idade e triIIta de coatn'buiçlo, H homem, e quarata e Mil
lIIIOI de icJade e viDte e ciDco de~ se mulher, com provelltol proporciouit; e
n- leIIeIà c CÍDCO IDOI de idade, H homem, C sesseata IDOI de idade, IC JIIIJIher, reduzido em
CÍDCO IDOI o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para OI que cixerçam lUIS

atividades em Jqime de CCClIIOIUi& familiar, neste ÍIIcIIddoI o produtor rural, o garimpeiro c o
pescador artesauI.
..... ~ ~ .

v - DI-se ao art, 201, f la da CF prqposto pelo art, r' do SubstitutivO ª
"pinte redqc4o;

AIt. 201.."","",." " " "., ",,,..,, ,,","',,.,,""',",,.." """""..,,.,

§ 10. Lei disciplinari a cobertura do risco de acidcute do trabalho, a ser atcIIdida pelo regime
geral de prcvidêDcia social c, Jubsidiuiameute, pelo setor privado.

EMENlJA MODIF1C411VÁ
(Do Sr. Arlindo Chinaglia e outros)

Quinta-feira 12 04157

Alten..,e o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Emendo Constitucional,,
JJ-H/9j 170$ seguintes termos:

/- D§·se aO art. 8°do Substitutivo a seguinte redaciJo:

"M. 8- Observado o disposto na art, 4- desta Emmda e nssa/vado o dimta ,.
opçl1o à aposentadoria pelas normas por ela utabelecidas, ~ assegurado o dinito à aposenJadoria
vohmtária co", ~ntos colculddos ,. acordo co", o art, 40. § 4~ da Constituiç6o, àqwk que
tenha ingrusado ngulartMlIte e", corgo efttivo na Âd1Ifinistr0ç4o nblica, dimo, autárqll~ ,
jimdacional, a~ a data de publicaç40 desta Emenda, desde que, cumulatiVantente, o s,rvidor:

" mulher;

n· tenha cinco anos de efttivo eurclcio no cargo ~m que " dará a aposentadarlD;

In· conte te",po de contribuiç4o Igual, no mlnimo, a trinta e cinco anos, se ho_1If, ,
trinta anos, se mulher, 011~ tempo de COIfIribuiç40 ilr/D'ÚJr, CtHfdidOlrlldo _1111_ ratlil,
ItIIIfJO di uniço • itJIUk do uprtMlo, "tIS tem- • úl;

§ 1- O servidor de que troto ute artigo, desde que atendida o disposto em seus
Incisos / e n. e observado o disposto no art, 4- desta Emenda, pode aposenraMe com~
proporcionais ao tempo de contribulç40, desde que conte tempo de contrllndç40 Igual, no ",lIfImo.
trinta anos, se home1lf, e vinte e cinco anos. se mulher;

n-os prowntos da aposentadoria proporcional seriJo equiWllellteS a olUtá • c:iItco
por cento do valor máximo que o servidorpoderia obterde acordo co", o coput. QCnscido ,. /risJItII'
cato por ano de contribuiç40 que supere a soma a que se nftn o inciso anterior, a~ o IIlf1ite ,.
ce", por cento.

§ 2- Aplica..,e ao mogistrado e ao membro da Minist~rio Público e de Tribunal di
Contas o disposto Mste artigo,
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§ 3-Na apllcoçlJo do disposto 110 parágrafo anterior, o mogtstrCldo 011 o membro do
MInIstlrio PfJJlico OJI de Tribunal de Contos, se hoInem, terá o tempo IM urvlço eurcldo at~ a
publicaç/lo desta Emenda contado com o acréscimo de t/eznsete por cento.

§ 4- O professor, servidor do Unillo, dM Estados, do Distrito Federal e dM
Munic/pios, incluidas SIUU OJItarquios e fundoçlJu, que, at~ a data do publicaç/lo desta E1Mndo.
tenha ingrtssado, ngularmente, em corgo efetivo de magistlrio e que opte por aposenta1'-$e IIOforma
do disposto 110 coput, terá o tempo de serviço exercido at~ a publicaçlJo desto EtMndo contado co", o
acNscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
uclusivamente, com tempo de efetivo eureleio dos jimçiJes de magtstlrio.

§ 5- O servidor de que trata este artigo, que, após completar as eriglncias para
aposentadoria estabelecidas 110 coput, pel7llQ1llCer em attvidode,/ará1'" 11 isIIIç40 da contrl1luiç4D.

§ 6- Para 0$ efeitos do c41culo do8 prot'Dltos tk I1pOSmúulorill previstos tiO CiIpIIt

date III1igo, a /ej a que se refere o arL 40, § ~ da ConstiJlliçtJo, observará a nnrlltleraç40

pet'Cdlda pelo servidor e o tempo tk serviço prestado li data da pub/icaç40 desta E",."tlJI. "

U - IM-se ao art. 9° do Substitutivo a se~jnte redaç4o;

..Árt 9- Observado o disposto 110 art. 4- desta Emendo e nssa!vado o dinito IM
opçllo à aposentadoriapelas IIOrmas por ela estabelecidas pora o regime geral de previdlncfa social,
I assegurado o dimto à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao ngime geral de
pnvidlncia social, atl a data de publicoçlJo desta Emendo, e que, cumulativomente, atenda aos
seguintes nquisitos:

I - conte com cinqulJllúI e um Q1IOS QtIOS de idade, se homem, e quarmta e seis _
de idoik, se mulher; e

H - conte tempo de contribuiçl1o igual a trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos,
se mulher, ou com tempo tk contrl1IuiçtJo itI/erior, condicionado aos/atorD rmda, tmrpo de S6'IlçD
I! idade dO segurado, tiOS termos da /ej;

§ ]-O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto 110 Inciso I do
coput, e observado o disposto no art. 4-desta Emenda, pode aposentar-se com valons proporcionais
ao tempo de contrlbuiçlJo, obedecidas as seguintes condiçlJu, desde que conte tempo de contribuiçl1o
igual, no mlnJmo, a trinta anos, se homem, e Vinte e cinco anos, se mulher.

H - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a oitenúI I! CÜU» por
CI!1úo do valor da aposentadorta a que se nfen o caput, acrescido de trh Por CQúO por ano IM
contrlbuiçlJo que supen a somo a que se nfen o inciso anterior, atlo limite de cem por cento.

§ r O professor que, atl a data da publicoçl1o desta Emenda, tenha aercIdo
atividoik de magtstlrio e que opte por aposentar-se naforma do disposto no copul, terá o tempo de
serviço eurcido atl a publicaçl10 desta Emendo contado com o acnscimo de dnessete por cento, se
homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo
eurclcio de atividade de mogistlrio. ..

EMENDA SUPRESSIVA
Sr. Deputado Inácio Arruda e outros)

Suprima-se o art. 16 do Substitutivo do Senado à PEC n.o 33-G, de 1995.



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

E-;f/t~)/Pj)- )/.91f1- é$ AtI
I I:

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, onde couber:

Quinta-feira 12 04159

"Art. •• Aos segurados do Sistema de Previdência Geral e aos servidores
públ~cos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, à data da
publicação desta Emenda, tenham quinze (15) ou mais anos de contribuição ou que
mgressaram em cargo efetivo por igual período, ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, fica assegurado o direito à
aposentadoria pelas regras da legislação até então vigente. "

EMENDA ADITlVA

A.ltere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de Em,náa Constftucfonal n
33-H195 nos seguintes termos:

l-Inclua-se. onde couber. o sef:Uínte artif:O'

Art. _. A lei complemmtDr prevista no arL 201, com a redaç40 dtuIIt pt1r GIJI

EmenlÚli Instituirá m«anismo dI! verifiCllç40 de evenJlIais perdas do poder afllúidwJ..~
de prataç40 continuada mmrJiáospela Previábtcitz Socialocorridos a partJr átz IA ,,-8.213, tk 2./
dejlfp,o de 1991, de modo a l'ectl[H!TDr o UII poder dI! compra na data de 6lla t:tJfICeD4o.

Parágrafo único. Constatada a existindo de perdas, lU prataçIJa -.- tios
beneftdos de prestaç40 continuada serão aúlaUzaátu, tlevidIU e pogas a ptZI'tir • ~/pç4D. ""
lei refuida no, ucaput".

EMENDA SllPRESSIVA

Suprimàm-se no § 10 do art. 40, cónstante do art. )0 do Substitutivo do Senado à PEC
n° 33-G, de 1995, as expressões "... e pensi(Jni.~ta.~... .. e ..... tle mlol' igual fIU inferior QO

limite nlfí.ximo estabelecitlo partI tJ.~ beneficios fio regime gemi fie pl'Cl'itlêncitl sfJciai de file
tratll o (In. 201".

EMENDA SUPRESSIVA W

Suprima-se, o art. 16 do substitutivo à PEC 33-G/95.

"Dê-se nova redação ao art.42, da Proposta de Emenda à
Constituição :\0 33-H, de 1995, introduzida pelo art.1° do
Substitutivo do Senado".
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Artigo 1°,..

" Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares. instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. são
Militares dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1° Aplicam-se aos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art,14, e
do art. 142, §§ 2° e 3°; incisos II a VIII; cabendo á lei estadual especifica

dispor sobre as matérias do art, 142. § 3°, inciso X.

§ 2° Aos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e a

seus pensionistas, aplica-se o disposto no artAO, S 1°, 8° e 9°; e aos Militares
do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no art. 40, § 1°,

§ 3° A Constituição Estadual disporá sobre regime previdenciário próprio

para os Militares dos Estados. que devem refletir as suas peculiaridades",

EMENDA. MODIFlCf.11YA.
(DtIs,.J_~eDllttw)

~e o SlllnttIJllivo do &nodo Fldlra/ à Proptllta '* Emmdo COIUtilllclottal 11
JJ.III9S ltDI HgIIiIlta tmJtoI:

1- Altm-M O f r do art. 201, prQpOSto pelo art. I':'

Art. 201 ,.." " .." " " .." .."",..,, ..
..................................................................................................................
I r Todos OI uIúioI de coatribuiçio c:oasidcndos para o c:áIcuIo de bcncficio .toCllXIiaidoI
lDllIIlllariamc ....... Da forma da lei, auepndo o dIcaIo do baIefIde lOIIre •
lMcIla doi 6Itimea C(lI8ftIIta e oito uIúioI de coatribaiçIo.

~ JI! 2.b .. C€/'1K,.
EMENDA. MODIFlCA.71YA.

-d>osSn. JMiPf1rvN1l, EdIItlI'do JtJI'Ie e DlltIw)

Altere-se o SIlbstltuttvo do &nado Federal dProposta de Emmda Comtllllclottal 11

JJ-HI9S nos seguintes termos:

1- De-se .00 art. 202 da CF proposto pelo art. I" do Substitutivo a seguinte
redaçDo: .

I 1~ o regúM « prnidIItcM _, pA6.IlaJ •. lJhrtD, e'""", JIIIr '" ••
.CIJIf'l'l-IiII',~a...Üt1..~
1-uni ctlI'tiúI'ftlClllútdwJ;
11- dDtürar-u-411~1U",atIIÇiJa do,..",.lH&ko;
111 - tlnmI etHfIlIT, oIJri,~ CtNff • COIItrilHIiçIo • totIIlldtuk .....jIJlIIIIM,
_rqintede~;
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IV- urtf administrado pe/Jl Ulli4o, COJIr (I [XIl1idpIIç40 do txJÚ!giIJdb (I 'lue .se",_ ti .".

194, VIl,/aculJadJI aD mrpt'qtldor CtMtrlbll;'JHlTII (I _ custeio.
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§ r A lei complementar de que trata este artigo asscguruá ao participante de pIaDos ele.
beDcfícios de entidades de previdência privada o plcoo lICCSlIll às informações~ • pIdo
de seus respectivos planos.

I 3~ Â UIli4o, os Esttulos, (I DIstrito Fedmd • os MIl"ldplos~ JNIN ..
l't!Sp«tivos servidora dJI tUiMbtütraç40 dlnttz, IIIIt4rfllb - fillIdM:l«wI, pIM. •
prnidIIIc16~ /«11.... • Jfl1tIíilo /tlClllúItiN, dathuuIos • ...",.
compI_Úlç4(1 de apountadoria epmslJa _ vista do dlsposto "O lido 4tJ,II15 _ 16.

§ 4" Em hipótese algu1flQ a participaçilo normal da Unlllo, dM Estadas. da Distrito F«lIrtIl
e dM Municipios, de SIIiU tlIItaTqIIIas. jiuIdaçlJa. elllJ'l'UDS ptibllCOl e 60ciedadu de
economia mista no custeio de planos de pmtidIncla COIfIJ1/emell1Dr tluttnatlol a DUqJII'tII'

COIfIplementaçlJo de aposentadoria aos seus "rvidon. ee~~~ • "'",
dobro t1II partidpIIç4t1 dos upraos. ~'.

I ~ O Ilmlte lfft1xbrto de CtMtri1JIIlç/ID _.~ JHlTII(I""'~ p461b
_1Ibmo sdo d#/brltkn - ki; .

I 6' É ftdada • COIICeSIIo ele llIbvelIÇIo _ aaDIio, JJe. como o lpCXCC ele l'CCUI'IClI a
aJtidadc de prcvideucia privada pela UDiIo. EstadoI, Distrito Fccba1 c MuDicfpioI. ...
lIlIllUquias, fimdaçõcs, empn:su públicu, l"Cicdadca ele cc:oaomia mista c ouUu catidIdcI
públicas. sa1w na qualidadc de patrocíDIdor.

§ ,. Lei complcmcntar disciplinará • n:IaçIo entre • UniIo, Estados, Distrito Fccba1 ou
Municípios, iocIusivc IUU autuquiu. fin!aç&:a. I"Cicdadcade cc:oaomia mista c cmpraII
coatroIadu direta ou iDdimamcntc. caqoaqto púIOCiDadoru ele CDlidadeI filc:badu ele
prMI&x:ia privada, c IUU respcctivu caâdadca f'ccbIIdu ele prmdeocia privada.

f se A lei complemcntar de que trata o puágrafo autcrior aplicar-se-«. DO que couber, U
empresas privadas pcmússiooáriu ou CXlIICCSSÍOÚriu de prcstaçio de scrviçoI púbIicoI,
quando patrocinadoras de cutidadcs fcc:hadas ele previdência privlda.

f fJ' A lei compIcmadar • que 10 Id:n: o f ,. deác artiao CItabcIocerá OI ........ •
cIcIipaçIo doi mcmbrIII du circtoriu cIu caâdIdcs fccbIdu ele prcvid!Icia pIÍ\'IIlII •
diIcipUDará • iaICrçIo doi pIItic:jpaaa _ c:oqiacicw c iJIIdDciu ele dcciIIo ela que -
iIIDrcacIlCjam objeto de diIcusdo c cIcIibcaçIo.•

IMENDAN."

Emenda Modificativa:
Dê-se ao § 3° do Art. 202 constante do Art. 1° do Substitutivo aprovado pelo

Senado Federal a seguinte redação:

"Art. 202 ··········· ······..······..· ..

§ 30 É vedado o aporte de recursos a entidade de. previdência privada pela .U~ão;
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas ~tarqUl3.S; ~es, empresas ?dadubll~
sociedades de economia mista e outras enttdades publicas, salvo r..a quall . ~
patrocinador, situaÇão na qual sua contribuíção será igual a duas vezes a contnbwção

do segurado."

1.....r-3_3_-~_G_7_qg 1

Emenda ModificatiVa: I
DMe ao artigo 14 do Substitutivo aprovado pelo Senado Federal a sepiDte

redaçlo:
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"Art. 14. O limite máximo para o valor dos beneficios do Regime Geral de I
Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição é fixado em dez salários

mínimos. "

Substitua-se a redação do inciso VI do art. 93, referendado no art. I- do
Substitutivo do Senado à PEC 33-f, de 1995, pela seguinte redação:

"Ali. 93 •••
VI - a aposentadoria com proventos integrais é compullÓri8 por

invalidez e aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta te cinco anos de
serviço, após dez anos de serviço público, sendo no mínimo cinco anos de exercido
efetivo na judícatura."

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. Luis Eduardo Grunhalgh e outros)

Fevereiro de 1998

AltenoSe o SubstttllttVo do Senado Federal à Proposlil de Emenda Conslttuciona1n·

J3-Hl9j 1101 seguintes termos:

rt 247 dq CF rzroPosto pelo art. ZO do Substitutivo a se~intel- Da-se ao Q~

m1ac4o:

"Art. 247. Os beneficios pqos,. qualquer titulo;pelo 6rpo ~onsável~~ rePne:::
de rerid!ncla social, aiDda que à conta do Tesouro NacioaaI, Dio. SUjeitos ao
~o de valor findo para os beDefidos concedidos por esse repue observado OI

limites findos no art. 37, XL"

&MftAlbJl M >6-d/1t
11

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL
(Do Sr. José Machado e outros)

Dê-se à Proposta de Emenda Constitucional nO 33-H/95 a seguinte
redação:

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar com as S8{1uintes
alteraçlJes:

"Att. 5° _m., ~''-''~.: .
..............._ _ .
XII • é Inviolável o sigilo da correspondfncla e das comunlcaçóes
telegráficas, de dados e das comunlcaç{ju té/efónicas, uIvo, nos dois
últimos casos, por ordem Judicial, nas hlp6tues e na forma que a lei
eatabelecer para fins de Investlgaçlo fiscal e previdenciária, criminal
ou Instruçlo processu'!l pel~.IJ1, ficando D a(4)1Jte do E8tlIdo' re.ponsjvel

.cIvll ecrlmlnatmemepelo uso Inadequado das Informaçlíes; ..
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WArt. 7° .

XII - salárif?"familia pago em razão do dependente do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei;

.....................................................................................................
XIII - dUnJç.o do trllbalho normal nlo .uperlor a oito hOnJs dllrias e
quarenta hOnJ. semanal., facultada a compenNÇ'O de horários e a
reduçlo de Jomada, mediante acordo ou convençlo coletllllJ de
trIIbalho, ou nas sltuaç68s em que a atividade acarrete prejulzo a Ntlde
ou Integridade fls/cs do trllbalhador.

XXXIII - proibição de trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a. menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

"•••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art. 37 .

§ .,. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, inclusive os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituiçao."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municipios. incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados
aitérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.

§ 1° As aposentadorias e pensões serão custeadas com recursos
provenientes das contribuições dos servidores ativos e do respectivo ente

estatal, na forma da lei, não incidindo contribuição sobre aposentadoria
e pensão.

§ 2" Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 4°:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando
decorrentes de de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos
demais casos;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;

111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo minimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço pú!)lico e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) cinquenta e um anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e quarenta e seis anos de idade e trinta de contribuição, se
mulher, com proventos integrais;

b) cinquenta e um anos de idade e trinta de contribuição, se homem, e
quarenta e seis anos de idade e vinte e cinco de contribuição, se
mulher, com proventos proporcionais;

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 3° Os proventos. de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão.
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§ 4° Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concesdo, sen10
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der li aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão:
I - à totalidade da remuneraçlo, quando cumpridos os requisitos do
Inciso 111 do § 2" e sua allnea 'a', ou nos casos pnwlstos no inciso I do §
2".
" - i média dos salários-de-contribuiçlo e remuneraç6es percebidos
nos, .:íltlmos 60 meses anteriores i aposentadoria, corrigidos
monetariamente mês a mês, quando, cumprido o requisito do S 2", m,
'a', nlo houver cumprido o tempo mlnlmo de 10 anos de efetivo
exercfcio no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, nlo podendo ser Inferior a SQ% da remuneraçlo;
111- proporcionais ao tempo de contrlbuiçlo, nos demais casos.

§ 5° É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a sa.:íde ou a integridade fislca,
definidos em leI.

§ 6° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serAo reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 2", 111, a, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercido das funç6es de

.magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 7" Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumulávels
na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.

§ 8° Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que
será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 4°

§ 90 Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e
as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer
benefícios ou. vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

§ 10. O tempo de contribuição ou de serviço público federal, estadual ou
municipal será contado integralmente para efeito de aposentadoria e de
disponibilidade.

111. A apuraçio de tempo de serviço oucontribuiçio será feita em
dias de efetivo exercicio, para qualquer· efeito legal, vedada qualqÍJ,r
outra fonna de contagem de tempo. .

§ 12. Aplica-se o limite fixado no art, 37, XI, à soma total dos proventos de
Inatividade, Inclusive quando decorrentes da ~cumula.ção d,e cargos ou
empregos públicos, bem como de outras atividad!!~ ~ujeitas ~ ~ntribui~o

para o regime geral de previdência social, e ao mon~nte res!Jltante da
adição de proventos de inatividade com remuneração d~ ca!'9,o, ~~r.n!J~âv81 •
na forma desta Constituição, Cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

S13. AI6nl do disposto neste artigo, o regime de p(evidência dos, s8!Vjdore~
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, o~ requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social.

I 14. A lei disporá sobre a apoSentadoria em cargos ou empregos
temporários.

§ 15. Observado em relação aos prove·ntos de aposentadoria e pensA0
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o disposto no § 4°, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípi~s"

desde que instituam regime de previdenCia 'complementar' para os seus .
relpectivo~"servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar; 'para o'válor',
das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata
este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime gera(
de previdência social de que trata o art. 201. .

I 16. lei complementar disporá sobre as normas genils' 'para 'á
InstItulçlo de 'regime de previdência comple-nie'ntar'pela' Unllo, Esta~os: '
DIstrIte Federal e' Municipios,' para atenáer' aos' seüs 'respectivos'
servidores titulares de cargo efetivo.

S17. Somente mediante sua prévia e expreSsa'opção, o dispostb nos §§ 15,'
• 16 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serViço pClblico ".
até a data da publ!cação do ato de instituição do correspondente regime de
previdência comp'ementar:

-Art. 42 ;.•..; ..

5 10. ApIica-se aos seNidores a qLle se refere este artigo e a seus
pensionistas o dispo«to no art. 40, .§§ 1°, 2", 3°, 5", ao, 90 fi 11;-

• .~ • ... I .........................................................................................................
-Art. 73 ; .

5 3° Os Ministms do Tribunal de Contas da União terão as mesmas
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. dos
Ministros do Súperior Tribunal de Justiça, aplicando-se-Ihes, quanto à
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

-Art. 93... .. " .

VI - a .."sentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes
observarão o disposto no art. 40.

-.....................................................................................................................

-Art. 100 .
..............................................................................................................
§ 3" O disposto no caput deste artigo, relativamente à e.xpediçã9 de
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigaç6es definidas em lei
como de pequeno valo~ que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.-

-Art. 114 .
.............................................................................................................
§ 3° Compete. ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, ,as
contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e 11, e seus aaéscimos
legais, decorrenles das sentenças que proferir.-

-Art. 167 .
................................................................................................................
x-a utiliza~o dos recursos provenientes das contribuições sociais de que
trata o art. 195, I, a, e li, para a realizaçio de despesas estranhas ao
pagamento dos beneficios da seguridade socíal, incorrendo eni crime
de res~nsabilidadea autoridade ou agente que por dolo ou culpa,
empregar tais recursos em despesas de natureza diversa.-

-Art. 194 .

§ 1.°. Compete ao Poder PClblico, nos termos da lei, organizar a seguridade
social, com base nos seguintes objetivos:
............................................................................................;:,: .
VII - ca~ter. democrático e descentralizado da administração, mediante
gestão quadripartite, com participàção paritária dos trabalhadores, ~os'

empregadores, dos aposentados e pensionistas e do Govemo nos órgãos
colegiados,com poderes deliberativos.·~

Quinta-feira 12 04165



04166 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

I, r. Os membros dos colegiados a que se refere o Inciso Vii do
parágrafo anterior:
I • exerceria suas funç6es em tempo integrai e seria remuneradll$
peios cofres pl1b1icos;
11 • seria nomeados pelo chefe do Poder Executivo da eldera de
governo respectiva, mediante indiClJç~o por suo entidades
representativas;
111· teria mandato de quatro anos, podendo ser dutltuidOlf antes ,do,
tfHmino do mesmo nas situações a serem definidas em lei.

f r. A compos/~o, a organizaçlo, o funcionamento dos colegiados
referidos no § 1-, Vii, e a escolha, indicaçlo, notnellÇlo ,8 remuneraçlo
dos seus membros aerlo disciplinados em lei.

-Art. 195 .

I • do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do tra~lho pagos ,ou
credltadflS, a qualquer titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vinculo empregatlcio;
b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

11 • do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
Incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão;

§ 6.- As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser
exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que
as houver instituido ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no

art. 150, 11I, b, e serão arrecadadas, fiscalizadas e administradas por
órgão próprio integrante do sistema de seguridade social.

§ 7". Somente poderio ser concedidas isenções de contribuição para
a Seguridade social a entidades beneficentes de assistência social,
mediante lei especifica e atendidas as exigências nelas estabelecidas.

§ 8" O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar" sem empregados pennanentes,
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma aliquota
sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos
beneficios nos termos da lei.

§ se As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter
aliquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da' atividade
econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema
único de saúde e ações de assistência social da União para -os Estados, o
Distrito Federal e os Municipios, e dos Estados para os Municipios,
observada a respectiva contrapartida de recursos nos percentuais fixados
na lei de diretrizes orçamentárias federal.

§ 1'1. É vedada a concessão de remissão.ou anistia das contribuições
sóciais de que trata os incisos I, "a"; e " deste artigo; pi3ra débitos· em
montante superior ao fixado em lei complementar."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime'geral,
da caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados. critérios que
preservem o equilíbrio financairo e atuarial, e atenderá, nos tennos da lei, a:
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I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluidos os
resultantes de acidentes do trabalho, reclusão eidade avançada;

11 - proteção à maternidade, especialmente à ges~nte;

JJI • proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

IV - salário-família para os dependentes dos segurados de baixa renda;

V • pensão por morte do segurado, homem ou mulher,' ao cõnjuge ou
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2":
§ ·1° É vedada a adoçáo de requisitos e cri~érios diferenciados paRa a
concessão de aposentadoríaaos beneficiários' do .regime' geral de
previdência. social, ressalvados os casos de' atividades 'exercidas
exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saiíde 'ou a
integridade física, definidas em lei. .

§ ~ Nenhum beneficio que substitua o salário de con~b~j~o ou o
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário
minimo. .

§ 3D Todos os 'salários de contribuição considerados pa~ o cálculo de
beneficio serão corrigidos monetariamen1e mês a mês, oa forina dà ial,
assegurado o cálculo do benefício sobre a média dos últimos trintá e
seis salários de contribuição.

§ 4° É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

§ 5" Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência
social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.

§ 6D A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

§ 7" É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos
termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

/- c/aquenta um lIa06 de ld8de fi trinta ti cinco de contribuição, se homem,
• quarenta • sei. an06 de Idade ti trinta de contribuiç4o, se mulher, ou
com tempo de contrfbulç,o Inferior, condicionado lIOS fatore. tempo de
trabalho, rrmdtI • Idade do segurtldo, nos termos da lei;
a•cinquenta e um anos de Idade e trinta de contribulçlo, se homem, e
quarenta e seis anos de Idade e vinte e cinco de contribulçlo, se
mulher, com proventos proporcionais; e
1I • sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade,
.. mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de
economia famiHar, neste Inclufdos o produtor rural, o garimpeiro e o
pescadorarlesanaf.

5 ao Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relaçioaQ Qispos~no inciso I do parágrafo anterior, para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exerciclo das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.

§ ga Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem reciproca do
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural
• urbana, hipótese ein que os diversos regimes de previdência social se
compensarAo financeiramente, segundo critérios estabeleddos em lei.

S 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser
atendida pelo regime geral de previdência social e, subsidiariamente, pelo
setor privado.
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§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer titulo, Serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.·

-Att. 202. Para a complementaçlo das prestações do regime ge~1 de
prevld6n~/a social, será facultada a adesão do segurado a regime de
previdência complementar, plÍbllco ou privado, conforme crltér/os
tIXIIdos em lei complementar.

§ 1-. O I'8l1lme ~e previdência complementar, plÍbllco e aberto, e
regulado por lei complementar, obedecerá as seguintes dlsposlç6es:
, •.m caráter facuitatlvo;
U· dut/nar-se-l a complementar as prestações do regime Mslco;
UI • deverá contar, obrigatoriamente, com a contribulçjo da totalidade
dos seus fililldos, em regime de capltallzaçlo;· .
N • será administrado pela Unllo, com a part/clpaçlo do coleglat!o a
que se refere o art. 194, VII, facultada ao empregador contribuir para o
...cuate/o.

§ 24t A lei complementar de que tIafa este artigo assegurará ao participante
de planos de beneficios de entidades de previdência privada o pleno acesso
.. informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

f ~. A Unllo, os Estados, o DI8trIto Federal e os Munlc/plosma~
pa'" os reapectivos servidores da admlnlstraçlJo direta, autárquica •
fundacional, planos de previdência complementar fecha,dos, de fillaçlo
fKultlltlVII, destinados a aaegutar complementaçlJo de aposentadorias
.".,,66es em vllIta do disposto no aTt. 40, §§ 15 e 16.

§ JP. Em hipótese alguma a participaçlo norma' da União, dos Estados, do
DIstrito Federa' e dos Municlpios, de suas autarquias, fundaç6es, empresas
pl1b1icas 8 sociedades de economia mista no custeio de planos de
previdência complementar fechados, destinados a assegurar
complementação de aPosentadoria aos seus servidores e empregados
poderi excederao dobro da part/c/paçlo dos tlefJurados.

§ SO. O limite máximo de contribulçlo e de beneficios para o regime
complementar público e aberto serão definidos em lei;

§ eo É v«ldada.a concesslo de subvenção ou auxl/lo, bem como o aporte
de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito
.Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na
Qualidade de Datrocinador.

§ 7" L~j complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas epntroladas direta ou indiretamente, enquanto
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas
respectivas entidades fechadas de previdência privada.

§ ao A lei complementar ,de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no
que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de
prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades
fechadas de previdência privada.

§ se A lei complementar a que se refere o § 7" deste artigo estabelecerá os
requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades
fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes
,nos colegiados e ínstâncias de decisão em que seus interesses sejam
objeto de discussão e deUberação.·

Art. 2" A Constituiç§o Federa', nas Disposiçlíes Constitucionais
Geraís, é acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 247. Os benefícios pagos, a qualquer titulo, pelo órgão
responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta
do Tesouro Nacional, nã.o sujeitos ao limite máxímo de valor fixado para
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os beneficios concedidos por esse regime observario os limites fixados
no art. 37. XI.

Art. 248. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de
proventos de aposentadorias e pensões concedidos aos respectivos
servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes das contribuições
previstas no art. 40, § 1°, e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei, que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos
benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição
aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado
por bens, direitos e jItivos d~ qualquer natureza, mediante lei, que disporá
sobre a natureza e administração desse fundo.·

Art. 3" É assegurada a concessão de aposentadoria e, pensão, a
qualquer tempo, nas condiç6es ptevistas na legislação vigente à data da
publicação desta Emenda, aos que, até essa data, tenham cumprido os tequisitos
para obtê-las,

§ 1° O servidor público ou.:segurado do regime geral da
prev/dfmcla social que tenha completado as-iXlrjeiléilJs para aposentadoria
Integm! .e que opte por permanecer em atividade fará Jus a lsençlo da
contrlbulçlo previdenciária.

§ 20 Os proventos de aposentadoria e as p..ns~ dps servidotes e
seus dependentes que, na data da publicação desta Emenda, tenham 'cur::prido os
tequisitos para obtê-los, semo calculados de acordo com a legislação vigente
naquela data.

§ 3° Observado o disposto no art. 40, § 15, da Constituição, os
proventos de aposentadoria e as pens6es a serem concedidos aos servidotes e
seus dependentes que adquiritem o direito ao benefício após publicação desta

Elnenda semo calculados de acordo com o disposto nos §§ 4° e 8" do mesmo
artigo.

, § 4° sao mantidos todos os diteitos e garantias assegurac:/o$ nas
d(sposiç6es constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos
urvidotes inativos e pensionistas, civis e militates, anistiados e ex-combatentes,
assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os tequisitos pera

.usufnJltem tais diteitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição:

Art. 4° Observado o disposto no art. 40, § 11, da Constituição, o
tempo de serviço considerado pela legis/açllo vigente para efeito de aposentadoria,
ciJmptido l1fé que a lei discipline a matéria, selá contado como tempo de
contribuiçã~.

Art. 50 O disposto no art. 202, § 3", da Constituição, quanto à fixação
do limite enttea contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, telá
vigência nd prazo de dois anos a partir da publicação desta Eme~, ou, caso
ocorra antes, na data de publicação da lei complementar a que se refete o § 4° do
mesmo artigtJ.

Art. fjO As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas
por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
tTi$ta, devemo tever, no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda,
NUS planos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a NUS
ativos, sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas
patrocinadoras tesponsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto
neSte artigo. '

Art. 7" Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da
Constituição devemo ser apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo
de noventa dias após a publicação desta Emenda.
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Art. ao Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o
diieito de opção à aposentadoria pelas nonnas porela estabelecidas, é BMegurado
o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art.
40, § 4", da Constituição, àquele que tenha ingressado regularmente em estrlO
tlfetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de
públicação desta Emenda, desde que, cumulativamente, o servidor:

I - tenha quarenta e sete anos de Idade, se homem, e quarenta e
dois anos de idade, se mulher;

/f - tenha cinco anos de efetivo exercicio no cargo em que se dará a
aposentadoria;

1ff - conte tempo de contribuição igual, no minimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher, ou com
tempo d~ contribulçifo Inferior, condicionado aos fatores renda e Idade do
HIlurado, nos termos da lei; e

b) um período adfcfonal de contribuição equivalente a vinte porcento
do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o Umite de
tempo '?Onstante da allnea anterior.

§ 1° O servidor de que trata este artigo, desd6 que atendido o
disposto em seus incisos I e /f, e observadO o disposto no art. 4° desta Emenda,
pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuiçjo,
obedecidas as seguintes condiçlJes:

I - conte tempo de contribuição igual, no mfnimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um perfodo adicional de contribuição equivalente a trinta por
cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o
imite de tempo constante da alfnea anterior;

Ii - os proventos da aposentadoria propon:ional serão equivalentes a
oitenta fi cinco por cento do valor máximo que o servidor poderia obter de acorrJo
com o caput, acrescido de tré por cento por ano de contribuição que supere •
aoma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem porcento.

§ 20 Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de
Tribunal de Contas o disposto neste artigo.

§ 30 Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou
o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo.
de .erviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de
dezessete porcento.

§ 4° O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Fedttral
e dos Munialpios, incluldas suas autarquias e fundaçi5es, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, em catrlO efetivo de
magistério e que opte por aposentar-se na fonna do disposto no esput, telá o
tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o
acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher,
desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exerclcio das
funçi5es de magistério.

§ 5" O servidor de que trata este artigo, que, após completar as
exigências para aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade,
fetáJus. lsençifo da contribuiçllo.

§ 6" Para os efeitos do cálculo dos proventos de aposent1ldotlll
previstos no caput deste artigo, a lei a que se refere o art. 40, § "0, cá
Constltulçllo, observará a remuneraçifo percebida pelo servidor e o tempo de
HrVfço prestado j dllta da publlcaçifo desta Emancá.
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Art. 9" Observado o disposto no an. 4° desta Emenda e teUa/vado o
dil8ito de opção à aposentadoria pelas normas porela estabtJ1ecidas para o regime
geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao seguflldo
que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicaçfo
d!Jsta Em9nda, e que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:

i- conte com quarenta e._ anos de idade, se homem, e quarem.
• doItIanos de idade, se mulhér; e

1/- conte tempo de contribui~o igual, no mlnimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um perfodo adicional de contrib~o equivalente a vinte porcento
do tempo que, na data da publica~o desta Emenda, faltava pare atingir o Dmite de
tempo constante da aflnea anterior.

§ 1°·O segurado de que trata este aTtigo, desde que atendido o
disposto no inciso I do caput, e observado o disposto no an. 4° desta Emenda,
pode aposentar-se com valoms propolCionais ao tempo de contribuk;fo,
obedecicJas as seguintes condiçfíes:'

1- conte tempo de contribui~o igual, no mlnimo, à soma clt:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um perfodo adicionai de contribuição equivalente a trinta por
cento do 'tempo que, na data da publica~o desta Emenda, faltava para atingir o
Imite de tempo constante da allnea anterior;

I1 - o valor da aposentadoria proporcional selá equivalente 8 olt8ml
• cinco por CMto do valorda aposentadoria a que se mfem o caput, aet'9SCIdo de
".. por cento porano de contribuição que supef9 a soma a que se mfef9 o inciao
anterior, até o limite de cem.porcento.

§ 20 O professorque, até 8 data da pub1icaçlo desta Emenda, tenha
exerr:ido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do dispostO

no caput, tem o tempo de serviço exercido até a publicaçlio desta Emende contado
com o acréscimo de dezessete por C'ento, se homem, e de vinte por cento, se
mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exerclcio de
atividade de magistério.

An. 10. O regime de pf9vid1ncia complementarde que trata o an. 40,
f§ 15, 16 fi 17, da Constituição, somente podem ser instituldo 'após a publlcaçfo
da lei complementarPf9vista no § 16 do mesmo altigo.

An. 11. A lledaçlio pl8vista no aft. 37, § 7", da Constituiçfo, nlo se
aplit1' aos membros de poder e setvidoms inativos, civis e militares, que, atil "
publicaç!o desta Emende, tenham ingressado novamente no serviço público por
concurso público de provas ou de provas e tltulos, e pelas demais formas pl8vistas
na Constituiç!o, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria
pelo regime de p'revidência a que se refere o an. 40 da Constituiç!o, aplicando-ae
lhes, em qualquerhipótese, o Dmite de que trata o seu aft. 40, § 12.

Art. 12. Até que produzam emitos as leis que i~o dispor sobl8 as
contribu~s de que trata o an. 195 da Con~o, ISSo exiglveis as estabelecidas
em lei, destinadas ao custeio da uguridade social e dos diversos regimes
previdenciários.

An. 13. Até que a lei discipline o acesso ao SlJ/árlo-famllla para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benef1cios ser.!o concedidos
apenas àqueles que tenham renda bnsta mensal igualou inferior a e 1I'8Z8S o piso
cI8 benef1cios do mgime geralda pmvidência social.

An. 14. O limite máximo para o valor dos benef1cios do regime geral
de previdência social de que trata o an. 201 da Constjjuiç!o • fixado, • partir da
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datll da publlcaçlo desta Emenda, em valor equ1VlJ/ente a dez wzes o pl.a de
benetrc/os deue regime, podendo 11 lei estabelecer limite $Uperlor a este
valor.

Art. 15. A lei complementar prevista no art. 201, com a redaçlo
dade por esta Emenda, Instituirá mecanismo de verlficaçlo de eventuala
perda. do poder aqulsltlvo dos beneficios de prestaçlo continuada mantidos
pela Prevldtmc/a Social ocorridos a partir da Lei nO 8.213, de 24 de Julho de
1991, de modo 11 recuperar o seu poder de compra na dlJt1J de $Ua concndo.

Parlgrsfo único. Constatada 11 existência de perda.. a.
premç6es mentulls dos beneficios de. prestllçlo continuada ..rio
atualizada., devidas e pagas a partir de promulgaçlo da lei referida no
·caput".

Art. 16. Até que. Lei 8 que se refere o artigo 201, § 1·, da
Constituição, seja publicada, permaneceria em vigor as normas legais relativa.
I aposentadoria especial vlgentN na datll da promulgaçlo desta Emenda.

Art. 17. Esta emenda entra em vigor na data de sua publlcaçfo.

EMENDA SUBSTITUTIvll. GLOB.!L
(Do Sr. José Machado e Outros)

Dê-se, à Proposta de Emenda Constitucional nO 33-0/95 a seguinte
redação:

Art. l° A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 5°...............................................................................•...........

xn - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefôIÚcas, salvo, nos
dois últimos casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
a lei estabelecer para fins de investigação fiscal e previdenciária,
criminal ou instrução processual penal, ficando o agente do Estado
responsável civil e criminalmente pelo uso inadequado das
informações;

'"
"Art. 7° .•...••.••.....•.••....•......••..•....•••••••••.......•...•...••....•••••.•••••••••

xm - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta horas semanais, facultada a compensação de horários e a
redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou nas situações em que a atividade acarrete prejuízo a
saúde ou integridade física do trabalhador.

xxxm - proibição de trabalho noturno, perigoso l)U i:Ulalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

"

."-1\:rt-; 3'1 .

§"'T>···t···:.;~d;.d;.···;···;;~~;;;ã~···~;dtb;; ..·d;···;;;;:;;;;;;;;;, de

aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a
remuneração de cargo, emprego ou função púbüca, inc:1uive os
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cargos eletivos e os cargos em conússão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração, ressalvado o direito de opção e
excetuados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição."

§ 8°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão instituir ou manter regime de previdência pelo exercício
de mandato eletivo, bem como contribuir direta ou indiretamente, a
qualquer título, para o seu custeio."

"Art. 40. Os servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, seus inativos
e pensionistas, sujeitam-se ao regime previdenciário básico e
universal previsto no art. 201.

§ l°. O servidor será aposentado compulsoriamente aos setenta anos
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, ou
com idade menor, nos casos fixados em lei, de aCC)rdo com as
peculiaridades da respectiva carreira;

. § 2°. É vedada a percepção sucessiva ou concomitante de mais de
uma aposentadoria, decorrente de atividade no serviço público ou
na atividade privada, ressalvado o direito de opção pela mais
vantajosa e excetuados os casos em que o servidor adquira o direito
no exercício de cargos ou empregos simultâneos ou acumuláveis
mencionados no inciso XVI deste artigo.

§ 3°. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de
disponibilidade.

§ 4°. É permitida apenas a contagem pura e simples de tempo de
serviço para qualquer efeito legal.

§ 5". A União, os Estados e os Municípios instituirão planos de
previdência complementar fechados, destinados à complementação
de aposentadorias e pensões de seus servidores, de caráter
facultativo e sob regime de çapitalização.

§ 6". O ~sto neste artigo aplica-se aos membros do Poder
Judiciário,}io Ministério Público e do Tribunal de Contas da União,
bem assim aos seus inativos e pensionistas.

§ or. Aplica-se o limite fixado no art. 37, xl, à soma total dos
proventos ge inatividade, inclusive quando decorrentes da
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a -contribuição para o regime geral de
previdência social, e ao montante resultante da adição de proventolf
de inatividade com remuneração de cargo acumulãvel na- f-prma
desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo."

"Art. 42 .

§ la. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus
pensionistas, quanto à previdência social, o disposto no artigo 40 e
seus parágrafos.

§ 11. As contribuições dos servidores militares, seus inativos e
pensionistas, obedecerão aos mesmos critérios, percentuais e bases
de cálculo das contribuições dos servidores civis."--

"Art. 73 .
.............................................................................r. •••-.u,."' .
§ 3". Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão u mesmas
garantias, prerrogativas, impedimentos. vencimentos e vantagens
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça."
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"Art. 93.••.••••.•....•.••....•......•.•...........•.•.......•.•...•..•.•.•.••..••.••.••••.••
...................................................................................................
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seWl
dependentes observarão o disposto no art. 40•

..................................................................................................
"Art. 100.•.•..••..•.•••••.......••.•......••.......•....•••....•••...••...•••••••.•••••••••••

§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas
em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado."

"Art. 129...............•...•........................•..........•..•...............•....•...•......
.........................................................................................................
§ 4,0. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no
art.93,ll."

·'Art. 149., ..••.•••.•••...•.•..••...•.•.•......•....•••.•..•..••••••••......•...•••••••••••..••••••
Parágrafó .único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores para o
custeio, em beneficio destes, de sistema de assistência à saúde."

"Art. 167 .

•••••••••••••••10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais
de que trata o art. 195, I, a, e ll, para a realização de despesas
estranhas ao pagamento dos beneficios da seguridade social,
incorrendo em crime de responsabilidade a autoridade ou agente
que por dolo ou culpa, empregar tais recursos em despesas de
natureza diversa. li

"Art. 194 .

§ l°. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

1- universalidade da cobertura e do atendimento;
11- - unifornúdade e equivalência dos benefícios e serviços às

- populações urbanas e rurais;
m- seletividade e distributividade na prestação dos beneficios;
IV - inedutibilidade no valor dos benefícios;
V - equidade na forma de participação do custeio;
VI - diversidade na base de financiamento;

§ 2°. As ações de seguridade social serão dirigidas, em todas as
esferas de governo do Poder Público, por meio de órgãos
colegiados autônomos, cujas instâncias decisórias contarão com a
participação paritária de trabalhadores, empregadores, inativos e
governo, observado o caráter democrático e descentralizado da
gestão administrativa, com a participação da comunidade.

§ 3°. Os membros a que se refere o parágrafo anterior:

1 - exercerão suas funções em tempo integral e serão remunerados
pelos cofres públicos;

11 - serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo da esfera de
governo respectiva, mediante indicação por suas entidades
representativas;

IV - terão mandato de quatro anos, podendo ser destituídos antes do
térnúno do mesmo nas situações a serem definidas em lei
complementar.
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§ 40 • A composição, a orgaIlização, o funcionamento dos colegiados
referidos no § 2°, e a escolha, indicação, nomeação e a
remuneração dos seus membros serão disciplinados em lei
complementar.

§ 5°. A execução das ações governamentais de competência da
União, no âmbito da seguridade social, dar-se-á por meio do
Ministério da Seguridade Social, ao qual incumbirá assegurar os

meios para o funcionamento do O4õllegiado referido nata artigo,
arrecadar e fiscalizar todas as contribuições para a seguridade
social e prestar serviços previdenciários.li

"Art.19S .

I - do empregador. incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados. a qualquer titulo, à pessoa fisica que lhe preste serviço.
mesmo sem vínculo empregaticio..
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
n - do trabalhador e dos demais segurados da previdência soc:iel,
nio incidindo contribuição sobre os proventos de aposentadoria e
pensão;

§ la. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos
orçamentos, não integrando o orçamento da União.

§ ZO A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada
pelo Ministério da Seguridade Social, e, no âmbito dos Estados a
Municípios, de forma integrada pelas áreas responsáveis pela
saúde, previdência social e assistência social, e pelos colegiados
autônomos referidos no art. 194, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,
assegurada, aos colegiados gestores e órgãos executores, 8. gestão
dos seus recursos.

§ 6.0 As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser
exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei
que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no ar!. 150, m, b, a serão arrecadadas, fiBcalizadas e
administradas por órgão próprio integrante do sistema de
seguridade social.

§ ']O. Somente poderá ser concedida isenção de contrit~para
a Seguridade social a entidade beneficente de assisUncia social,
mediante lei específica e atendidas as exigências nela estabelecida.

§ 90
' ':As contribuições sociais préVistas no inciso I date artigo

poderão ter aliquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razlo
da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra.

§ 10. Caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios
prever, nu leis orçamentárias, a destinação de reC1U1lOll de outras
fontes destinadas ao custeio da seguridade soc:iel, na medida das
IIWUI necessidades, observados o disposto no art. 194.

§ 11. As transferências de recursos para o sistema único de saúde e
ações de assistência social da União, para os Estados, o Uistrito
Federal e os Municípios, e dos Estados e para Municípios .rio
obrigatorianLante acompanhadas da respectiva contrapartida de
recursos, nos percentuais ftxados na lei de diretrizes orçamentária
federal.
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i 12. É vedada a conceuão de remissão ou anima duco~
.aciais de que trata os incisos I, "a", e D deste artigo, para débitos
em montante superior ao fixado em lei complementar."

"Art. 201. A pi-evidência lIOCialserá composta por um regime básico
UDiversal e regime complementar, ambos de caráter contributiw,
atendendo o regime báJlico, obrigatoriamente, a:
I ." cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, inoluíc:lOll os
resultantes de acidentes do trabalho, reclusão e idade avançada;

D - proteção à matemidade, especialmente à gestante;

m . proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário;

IV - salário-familia para os dependentes dos segurados de baixa
renda;

V • pendo por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge
ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § ao.

S l° Qualqwu' pessoa poderá participar dos bene1fcioS" da
previdência social, mediante contribuição na forma do8 planoa"
previdenciários.

§ ao. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar
lhes, em caráter permanente, o valor real, em relação ao limite
múlimo de blene1lcios, conforme critérios definidos em Lei.

§ 3°. Toúos os salários de contribuição considerados no cálculo do
beneficio serão corrigidos monetarlamente mês a mês.

§ 4°. o. ganhos"habituais do empregado, a qualquer título, serlo
incoIpOrados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei. .

§ SO. Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao
salário mínimo.

§ SO. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por
bue o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

I 7°. O regime complementar público e aberto, sob regime de
capitalização e único para todas as esferas de governo obedecerá as
HgUintes disposições:
I - terá caráter facultativo;
D • destinar-se-á a complementar as prestações do regime búico,
comvista ao atendimento do disposto no inciso VII do art. 194.
m - deverá contári obrigatoriamente, com a contribuiçlo da
totalidade dos seus filiados;
IV· será administrado pela Uniã.o, por meio do colegiado a que ..
refere o art. 194, na forma da lei, facultada ao empregador a
participação no custeio na forma do art. 202, I 5°.

§ SO. É vedada a concessão de isenção ou redução de impostos e
contribuições, subvenção, auxílio ou subsidio, bem como o aporte
de recursos a entidade de previdência privada pela Uniio, Estadoa,
Distrito Federal e MUIÚcipios, suas autarqiúas, fundaçõéa, empresa
públicas, sociedades de economia mista e outras entidades
públicas, salvo na qualidade de patrocinador.

§ 9". É védada a percepção de mais de wna aposentadoria à conta
do regim~. básico de previdência social, excetuad08 os cuca
decorrentes" de exercicio de cargos ou empregos simu1tlDeos ou
acumuláveis.li "

Fevereiro de 1998



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

..Art. 202. É êIJHg1U'ada apoll8ntadoria, nos termos da lei,
ca1culanclo-se o benefício sobre a média dos trinta e seis 'áltima.
aalá.rios de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mh, e
comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de
contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidu
u Hguintes condições:

I· aos .-enta anos de idade, reduzido em cinco anos o lbnité de
idáde para as trabalhadoras rurais e para as qae exerçam' nu'
atividades em regime de econonúa familiar neste incluídos a
produtora rural, a garimpeira e a pescadora artesanal; ,

fi - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, ap6s trinta, à
mulher, ou em tempo inferior, condicionado aos fatoru renda,
tempo de contribuição e idade, nos termos da lei, ou se IIUjeitos a
trabalho sob condições especiais, que prejudiquém a ~úde ou a
integridade física, definidas em lei. ,
m- após trinta anos, ao professor, e ap6s vinte e cinco, à profeaora,
por efetivo exercício da função de magistério exclusivo em Aia de
aula ou alternado com atividades de administração escolar deftnidu
em lei. '

fi 1°. É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de,
trabalho, ao,homem, e ap6s vinte e cinco, à mulher.

§ .2". Para,· efeito de aposentadoria, é assegurada a CODtage1Íl
reciproca do tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana:.

§ ao. O limite máximo de contribuição e de benefícios para o regime
básico será equivaleme a, no mínimo, dez vezes o pÚlO de
beneficios da previdência social.

§ 4°.' A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
manterão, para os respectivos servidores da administração direta,
autárquica e fundacional, planos de previdência complementar
fechados, de filiação facultativa,' destinados a assegurar
complementação de aposentadorias e pensões em vista do dispOsto
nos art. 40 e 4-2.

fi 5°. A participação a qualquer título da União. dos Esta.doS, do
Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias, fI1ndaçóes,
empresas públicas e sociedades de econonúa mista no custéio de
planos de planos de previdência complementar .fechados.
destinados a assegurar complementação de aposentadoria aos seu
servidores e empregados, não poderá exceder ao dobro da parti
cipação dos segurados.

li 8". O limite máximo de contribuição e de benefícios para o reginie
cómplementar público e aberto serão definidos em lei.

§ 70. A lei disporá sobre a concessão de peDBioespecial pará u
vítimas da violência do Estado. 8.IIIIÍIÍ1.. qualificadas pelo Poder
Judiciário." .
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Art. 2" A Constituição Federal, nas Disposições Consiitucionaia
Oerm, é acrescida do seguinte ar:tigo:

"Art. 247. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo 6rgio
responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à
conta do Tesouro Nacional, não sujeitos ao limite máximo de v8J.or.
lixado para os benefício. concedidos por esse regime observario
oa limites, fixados no art. 37~ XI...

Art. 3°. Ficam assegurados, aos seguiàdos da previdência 80dal Da
data da promulgação desta Emenda, bem assim aos servidores públicos civúi ~
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miJitaru da União, dos Estados e Municípios, a eficácia dos disposítn-o.
coutitucionaill e legais em vigor na data da promulgação desta Emenda, cujos
.teitos persistirio até que se esgotem os benefícios a que o segurado ou Seu
dependentes façam ou venham a fazer jus, em decorrência da condic;i.o de
NgUrados.

§ l°. Somente serão regidos pelas disposições alteradas ou
inIItituidaa por esta Emenda os beneficios e contribuições relativos aos
trabalhadores que venham a adquirir a condição de segurados da previdência
~ a partir da sua promulgação.

§ 2°. Aplicam-se, a partir da promulgação desta Emenda, as
.Iterações relatiyas às contribuições para a seguridade social de que tratam os
incisos I e m do art. 195, sem prejuízo do disposto no "caput" e no parágrafo l°
deste artigo.

Art, 4°. A extinção. dos regimes de previdência relativos ao
exercício de mandato eletivo não prejudica os· direitos à aposentadoria e
pensão, nas condições previstas na legislação vigente à data da promulgação
desta Emenda, daqueles que estejam em gozo do beneficio ou que nessa data
teDham implementados requisitos para obtê-lo.

Parágrafo único. Lei complementar disciplinará a reSponsabilidade
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos respectivos
inIItitutos referente à manutenção dos benefícios menciC!nados neste artigo,
devendo, igualmente dispor sobre a situação dos que, tendo contriblÚdo, não
fizerem jus a qualquer benefício.

Art. ao. As entidades de previcIencia privada, patrocinadas pela
UDiio, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações,
empresas pubücas e sociedades de economia mista deverão rever, no prazo de
120 (cento e vinte) dias a contar da promulgação desta emenda, seu planos de
benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente II tIêUS ativos,
observado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Art. 6". O disposto no art. 37, § r, em relação aos cargos em
comissio declarados em lei de livre nomeação e exoneração, somente entrará

em vigor um ano após a promulgação desta Emenda, ressalvado, nos demais
casos, o direito adquirido.
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Art. 7°. A lei instituirá mecanismo de verificação de eventuais
perdas do poder aquisitivo dos benefícios de prestação continuada mantidos
pela PrevicIencia Social ocorridos a partir da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
de modo a recuperar o seu poder de compra na data de sua concessão.

Parágrafo único. Constatada a existência de perdas, as prestações
mensais dos benefícios de prestação continuada serão atualizadas, devidas e
pagas a partir da promulgação da lei referida no "caput".

Art. ao. Esta Emenda entra em vigor na data da sua publicação.

EMENDA MODIFIC4.11VA
(Do Sr. Joir Ml!llegue/ü e outros)

AlJe,.,-se o Substitutivo do·Senado Federal à Proposta de Emenda Constitucional n·
JJ-III95 nos seguintu t4rmos:

/ - Altere-se O §]Odo ar!. 40. proposto Mo art. /0:

wArt. 40 ...._..................................................•................
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§ r Os servidores abraDgidos pelo regime de previdêDcia de que~ estzl artigo sezão
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do f 4-:

iii':';;j~'~';;';;;rldc;"~ núIIimo de dez anos de cfcâvo exercicio DO

serviço público c cinco anos DO CUBO cfi:tivo em que se dará a aposcutadoria, observadas as
lCgUÍI1tCS CODdiçõcs:

8) cinquenta e cinco anos de idade c trinta c cinco de contribuição, se homem, c cinqueuta
IDOS de idade de idade c trinta de CODtr:ibuição, se mulhcr;

.................................................................................................................................................................................................................................................

n-Altere-se Q § ,/0 do ar(. 201. proposto pelo art. I~

"Art, 201 ..

i·;;·i;;;;;;·~~ ..;·;;;·;;i·;·;;i~ ..~..;;;..~ da lei.
obedecidas 11 lCgI1ÍJDCS c:oadiçOcs:
1- dnqUDWI • cinco atIJI de idade e trinta 11 cinco dII contribuiçdo, se hOlM1ff> • cinquDWI
_ de ldMe 11 trinta dII contrtbuiçdo, se "",Ilrllr, DU com tll1lfJ'O de cmrtribuiçlJo infmor,
CDIfIlldontulo 110$fatora umpo dII trtúHzl1ro, renda e ldMe do 6qurado, IIt1J1 tD7ttt1JI diI ki;
............................................................_ .

m-Altere-se o m. 80 do Substitutivo,'

..Art. 8- Ob"nrado o disposto 110 an. 4- dIIsta Emmda 11 rusaivado o direito IÚ
opçlIo ti aposentadoria pII/m noT1l1tU por IIIa utabelecidtu, é auegurado o direito ti aposmtadoriD
'IIOltmtdrla com prownttn calculados tk acordo cam o art. 40, § 4~ da ConstituiçiJo, àquIh que
tmota Ingru!tado regularmentll em cargo IIftttvo na Mmintstraçdo Pública, dil'llta, OUIÓrquica e
jimdacional, até a data depubllcaçtlo duta Emendi1. dude qull, CU1IIJIlattvamente. o sllrvir;/Qr.

1 - /8/t1l dnlJUl!III1I e cinco aoi ú ültzde. se homem, ir Clnquenta atn IÚ ú:Iade. se

D -llInha cinca anos de e~tiVo aercicio no cargo em que se dará a aposllntadoria;

DI- conte tllmpo dII contribulçllo Igual. 110 mfnimo, a trtnta 11 cinco anos, .111 homem, 11
trinta anos, se 11IU1Mr, ·ou com tl!lllJ'O tk contrlbuiç40 inferior, condidontulo OtIJI fatOra rendil e
iI/Iule tIo segurado, 110$ termos da lei. .

§ 1- O servidor tk f[UII trata mil a11igo, dadll f[UII atendido o disposto 11m SeJa

Incisos I 11 n. 11 obsenrado o disposto no art. 4- duto Emmda, pode aposllntar-sll cam pTDVUltos
proporr:ionais ao tempo IÚ contrtbuiçiIo, obedecitJas as6eguintu condiçlJu:

I - conte tempo IÚ co»lTibuiçlJo Igual. 110 mlnimo. ti soma IÚ:

a) trinta anos. se homem, e Vinte e cinco anos. ·U mu1htJr: e

b) umperlodo adicional de contrtbuiçlJo eqrdvalente a vinte por el!llto do tempo qutJ,

na data da publicaçi10 duta EmendtI, faltava para atillgir o limitll dII tllmpo constante da alinea
antllrior;

IV- Altere-se o art. 90 do Substitutivo:

"Art. 9- Obsllnrado o disposto 110 art. 4- data Emenda e rusaivado o direito de
opç4o ti aptnll1ltadoriape/m normas por ria utabelllcitJDsparo o l'IIgilM.gllrol de previdlncia social,
é auegurodo o dil'llito ti aposentadoria ao sllgurado que .111 tenha filiado ao regime geral de
J1"I'idIncia social, até a data de publicaçllo data E1IImda. e que, cumulatiW.1mente, atenda aos
seguinlU l'IIquisitos:
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1- conte com cinquDWII! cinco anos de idI:Ilk. /lI! homem, e cinqumta anos de idade,

Fevereiro de 1998

n- conte tempo de contrlbuiç40 igual a trinta e cinco l11IOIl• •ri homem, I! trlntiz'QIlOIl.

/lI mulher;
§ ]- O SIgurado de que trata ate artigo. desde que atendido o disposto no ineuo I

do copul, I! observadtJ o disposto no art. 4- desfá Emenda. pode aposentar-se com valores
proporcionai/l ao tempo de contrlbuiç40. obeIkckIas as uguinIu condiçlJu:

1- conte tempo de contrlbuiç40 iguai. no minimo. à soma de:

a) trl1ltQ anos, se homem, e vinte e cinco anos. /le mulher; e
b) um perlodo adicional de contrlbuiç40 equivail!nte a vinJepor CDfIo do tempo que.

na data da pubiicoçiJo desta Emenda, faitava para atingir o iimite de tempo
constante da aiinca anterior;

............._ .

......................................................................................................

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a alínea na", do inciso IIL do § 2° do art. 40, constante do art. l° do
Substitutivo do Senado à PEC nO 33-G, de 1995, pela seguinte redação:

"a) cinquenta e tris anos de idade e trima e cinco anos de cOllfrihuição. se homem. I!
quarenta e Ilito anos dt: idade e /rima anos de contrihuição, se mulher, com

-proventos integrais".

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substituam-se os incisos do capt// do art. 8°, seu § 1° e incisos no Substitutivo do
Senado Federal à PEC n° 33-G, de 1995, pela seguinte redação:

"Art. 8· Observado o disposto no art. .J. desta Emenda e ressaivado o direito de opçilo a
aposentadoria pelas normas por elas estabelecidas. ti assegurado o direito a aposentadoria
valun/âria com proventos ca/clliados de acordo com o art. .lO. § .J". da Consti/lliçiJo. aqueie que
tenha ingressado reguiarmente em cargo efetivo na Adminis/raçilo púbiica. direta. autárquica e
.fimdacional. até a data de publicação desta Emenda. quando o servidor. cumulativamente:

/_ tenha cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
SI! mulher;

II - tenha IIIn tempo de contribuição de trinta e c;ncII tinos, se homem, e trinta
anos, Se mulher e

111 - tenha cinco anos {ie efdil'o ~ício no cargll em que se dará a
oposentadoritL

§,. O sen'idor de que trata esse artigo, Ilesde que atendido (1 disposto em seus
ilfcisos / e 11, e obsen'ado o disposto no art. ,,- desta Emenda, pode apose".t{1r-se com pro
I'Clftos proporcionais ao tempo lie contribuição, obedecida.f as seguintes condições:

1- tenha um tempo de contribuição lie trinta anos, se homem, e ,·inte e cinco ano....
sem«'her:

11 _ IIS prm'entos da I/posentadoria proporcional serão equi"aientes a oitenta e cinco
por cento do I'aior máxinUJ que o sen'idor poderia ohter de {lcordo com o {;aplll".
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Substitua-se o inciso I do § 7° do art. 201. constante do art. 1° do Substit~tivo do
Senado à PEC n° 33-G. de 1995. pela seguinte redação:

"1_ Um tempo de contribuição máximo de J5 IIIfOS, se homem. e trinta Ilnos, se
mulher, que será inferior em função tle fatores tk renda e tle idade. definidos eM lei
cOMplementllr, ou Ilinda se sujeitos a trabalho sob condJções especiais que prejudiqueM a
sllúde ou integridadefisica, nos termos da lei".

EMENDA-SUBSTITUTIVA

Substituam-se 'os incisos do caput do art. 9". seu § 18 e incisos no Substitutivo do
Senado Federal à PEC n° 33-G. de 1995, pela seguinte redação:

"Art. 9° Obsen'ado o disposto no art. -/0 desta Emenda e ressalvado o direito ,.
opçào à aposell1adoria pelas normas por elas estabelecidas para o regimtt gel'tll •
previdência social, é assegurado o direito à aposel/tadoria ao segurado que se tenltaflliotlD
ao regime geral de prel'idêl/cia social, até a data da publicaçào desta Emenda "tIS sepilWl
condições:

I - tenha um tempo Ile contribuição máximo de trinta e cinco UIIOS, se It"... ~
trinta anos, se mulher, que poderá ser inferior em função tk fatores de re"" •~
tlefinidos-em lei clJnrplementar, ou ainda ~'e sujeittJs a trabalho stJb condições esp«itIls fM
prejudiquem a sllúlle ou integridadefisica, nos termos tia lei;

II - IIS requisito.\· de idade e tle tempo de contribuição estabelecidos 1111~ •

que se refere IJ 'inciso Ilnterior serão reduzidos em cillCO Ilnos ptll'tl~
proporcional. não pOtlendo fJ I'alor 110 beneficio ser inferior a oitenta e CillCII fHW'~ •
beneficio total. "

EMENDA SUBSTITUTIVA N-

D!-se ao art. 17 da PEC a .seguinte redação:

-Art. 17. Esta emenda constitucional entrará em vigor na data de

sua promulgação. desde que previamente aprovada por referendo popular.·
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~o~}~ tJ~ 4s-,wlq8
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EMENDA MODIFICATIVA NO

Dê-se ao § 1° do art. 40. constante do art. 1° do Substitutivo
do Senado Federal apresentado à PEC n° 33-F. de 1995. a seguinte
redação:

"Art. l° ( )

Art. 40. ( )

§ 10 As aposentadorias e pensões serão cus~eada8

com recursos provenientes das contribuições dos se~dores
ativos do respectivo ente estatal, na forma da lei, 010
incidindo contribuiçio sobre aposentadoria e pensio."

EMENDA MODIFICATIVA N°

o § 8° do art. 201. constante do art. 1° do Substitutivo do
Senado Federal apresentado à PEC nO 33-F, de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:

. "<jUf:-l° ( )

Art. 201 ( )

§ 8° Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no inciso I do parágrafo anterior, para o professor
que comprove exclusivamente tempo de serviço de efetivo
exerdcio das funções de magistério e administração escolar,
na educação infantil, no ensino fundamental, médio e
superior." .

EMENDA MODIFICATIVA N0

o § 6° do art. 40, constante do art. 1° do Substitutivo do Senado
Federal apresentado à PEC n° 33-F. de 1995, passa a vigorar com a seguro'te
redação:

Fevereiro de 1998
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"Art. l° ( )

Art. 40 ( )

Quinta-feira 12 04183

§ 6° Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão' reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 2°, lU, 0, 'para o professor que comprove
exclusivamente tempo de serviço de efetivo exercicio das
r~nç6es de magistério e administração escolar, na educação
infantil, no ensino fundamental, médio e superior."

bt€N!)A- N! 4&-~/'1g
f'

EMENDA SUBSTITUTIVA N°

Substitua-se a alínea a do inciso III, § 2° do art. 40, constante do
art. lOdo Substitutivo do Senado Federal apresentado à PEC n° 33-F, de
1995. pela seguinte redação:

"Art. l° ( )

Art. 40. ( )

§ 2° ( )

rn -( )

a) cinqüenta e cinco anos de idade e trinta e cinco
anos de contribuição, se homem, e cinqüenta anos de idade e
trinta anos de contribuição, se mulher, com proventos
integrais."

EMENDA SUPRESSIVA N°

. Suprima-se, do art. 15 do Substitutivo do Senado Federal
apresentado ã PEC nO 33-F, de 1995, a expressão" ••• do Decreto-Iei nO 158,
de 10 de fevereiro de 1967, _".

EMENDA SUPRESSIVA .NO

Suprimam-se, do § lOdo art. 40, constante do art. lOdo
Substitutivo do Senado Federal apresentado à PEC n° 33-F, de 1995, as
expressões: " ••• e pensionistas e ._" e " ._ de valor igualou inferior ao
limite t$tabelecldo pàl'â os benerJ.cláS do regime geral de previdhcla
social de que trata o art. 201".
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EMENDA N°

Dê-se ao art. 40, § 2°, rn, da Constituição, com a redação atribuida
pelo art. 1°da PEC, o seguinte teor:

"Art. 40 .

§ 2° " .

li - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a

aposentadoria, observadas as seguintes condições:

EMENDA N°

Suprima-se o ano 16 da PECo

EMENDA N°

Fevereiro de 1998

Inclua-se no art. 15 o seguinte parágrafo único:

"Ar!. 15 .

Parágrafo único. Enquanto não promulgadas as leis

a que se referem os §§ 4° e 8° do art. 40 da Constituição, os

proventos da aposentadoria corresponderão à totalidade da

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a

aposentadoria e os da pensão à totalidade dos vencimentos ou dos

proventos do cargo efetivo ocupado pelo servidor falecido."
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EMENDA MODIFICATIVA
(Dó si. PaUlo Paim e outros)
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Altere-se o Suhstitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaConstitucional 11" 33~Hl9j nos
sc~intes termos:

1- Dê--se ao art. 40, "caput" constante do art. 1° do Substitutivo:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos éfeUvo.§ ..o~empregos pennanentes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; incluídas suas
autarquias c fund.ações, é assegurado regime de previdência, de caráter
contributivo, obscn'ados os princípios do parágrafo único do art. 194 e o
disposto neste artigo.

II - Dê-se:1O art. 2m, "caput" constante do art. 1° do Substitutivo:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regimé
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os princípios do
parágrafo único do art. 194 e atenderá, nos termos da lei, a:

EMENDA MODlFICATIVAI), (Do Sr. Paulo Paim e outros)

Altere-se o Suhstitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaConstitucionaI n" 33-H195 nos
seguintes termos:

I - Dê-se ao art. 201, § 4°, constante do art. l° do Substitutivo do Senado, a seguinte redaçio:

"Art. 201. .
§ 4°. É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-lhes, em earíter
pennanente, o poder de compra, mediante indices aprovados pelo Conselho Nacional de
Seguridade Social, devendo-se proceder à recomposição periódica dos beneficios no mínimo
uma vez por ano, em todo o 10 de maio. "

U • Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. '" As aposentadorias e pensões mantidas pela previdência social terão seus valores
revistos serão :clÍstllS, na data da promulgação desta Emenda, a fim de que seja

o restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na
data da sua concessão, assegurado o direito ao primeiro pagamento atUalizado a partir de
sessenta dias, incluindo as parcelas em atraso."

EMENDA MODlFICATIVA
(Do Sr. Paulo Paim e outros)

A/tere-se o Suhstitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaConstitucional nO 33-8/95 nos
seguintes termos:
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1- Dê-se ao art. 37, § 7" constante do art. 1° do Substitutivo a seguinte redação,

"Art. 37.

§ 7° É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, inclusive os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração e os cargos eletivos, ressalvados os cargos acumuláveis na fonoa da
Constituição."

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. Paulo Paim e outros)

Altere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaConstituciollal nO 33-H/95 nos
seguintes termos:

Dê-se ao art. 14 do Substitutivo do Senado a seguinte redação:

"Art. 14. O limite máximo para o valor dos beneficios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 20 I da Constituição é fixado em valor correspondente a dez
vezes o valor mínimo de beneficios referido no § 2° do art. 201, cabendo ao Conselho
Nacional de Seguridade Social apresentar ao Congresso Nacional proposição para
estabelecer limite superior, quando entender conveniente."

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. Paulo Paim e outros)

Altere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaConstitllcional n° 33-H195 nos
seguilltes termos:

Dê-se ao art. 201, § 3°, constante do art. 1° do Substitutivo do Senado, a seguinte
redação:

"Art. 201 .
§ 3°. O cálculo dos beneficios será feito sobre a média dos últimos trinta e seis salários
de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada ·a regularidade
dos reajustes dos salários de contribuição, de modo a preservar seus valores reais, com
a utilização deÍI!-dices que traduzam a manutenção do poder aquisitivo."

EMENDA MODIFICATIVA
(Do Sr. Paulo Paim e outros)

Altere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaConstitucio"al nO 33-H195 nos
seguilltes termos:
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1- Dê-se ao art. 40, § 2°, constante do art. 1° do Substitutivo, a seguinte redaçio:

Artr. 40 ....

§ 2° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos apartir dos valoresjixados IUI

forma dos incisos I e II do § 4'"

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo
de serviço, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstiá profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;

m- voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no servíço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, obserVadas as seguintes condições:;

a) trinta e cinco anos de serviço, se homem; e trinta anos de serviço, se
mulher;

b) trinta anos de serviço, se homem, e vinte e cinco anos de serviço, se
mulher, com proventos proporcionais;

c) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

"

11- Dê-se ao § 7' do art. 201 constante do art. 1° do Substitutivo a seguinte
redação:

Art. 201 ..

EMENDA ADITIVA
(Do Sr. Paulo Paim e outros)

~/Iere-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta dé EmendaConstituciolJaJ n° 33-8/95 nos
lteguinles termos:

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. ... A partir de dois anos a contar da promulgação desta Emenda, a
previdência social será composta por um regime básico de caráter
universal, e um regime complementar, ambos de natureza'contributiva,
atendendo o regime básico, obrigatoriamente, ao que dispõe o art. 20I da
Constituição, assegurada a aposentadoria:
r - aos trinta e cinco de trabalho, se homem, e aos trinta anos de trabalho,
se mulher;
li - aos trinta anos de trabalho, se homem, e aos vinte e cinco anos de
trabalho, se mulher, com proventos proporcionais.
li - aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime
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exclusivo de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o
garimpeiro e o pescador artesanal.
§ 1°. É assegurado o reajustamento dos beneficios para preservar-llies, em
caráter permanente, o poder de compra, mediante Úldices aprovados pelo
Conselho Nacional de Seguridade Social, devendo-se proceder à
recomposição periódica dos beneficios no mÚlÍmo uma vez por ano, em
todo o 1° de maio.
§2°. O cálculo dos beneficios será feito sobre a média dos últimos trinta e
seis salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e
comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição, de
modo a preservar seus valores reais, com a utilização de Úldices que
traduzam a manutenção do poder aquisitivo.
§ 3°. O regime complementar, público e aberto, sob regime de,
capitalização e único para todas as esferas de governo obedecerá as
seguintes disposições:
I - terá caráter facultativo;
11 - destinar-se-á a complementar as prestações do regime básico;

111 - deverá contar, obpgatoriamente, com a contribuição da totalidade dos
seus filiados;
IV - será administrado pela União, por meio de órgão colegiado autônomo
com gestão quadripartite, assegurada a participação de representantes dos
trabalhadores, inativos e empregadores, indicados por suas entidades
representativas, com mandato de quatro anos, podendo ser destituídos
antes do término do mesmo nas situações a serem definidas em lei
complementar;
V - facultará ao empregador a participação no custeio, na condição de
patrocinador. '
§ 4°. Aplica-se aos servidores públicos civis e militares, membros do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as regras do regime básico
de que trata este artigo, ressalvado, no que não colidir com o disposto no
art. 20 I da Consti~ção, o disposto nos art. 40 e 42 da Constituição.
§ 5°. O limite máximo de contnbuição e de beneficios para o regime básico
será equivalente a, no mÚ1imd~ dez vezes o piso de beneficios da
previdência social;
§ 6°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão,
para os respectvos servidores da administração direta, autárquica e
fundacional, planos de previdência complementar, fechados, de filiação
facultativa, destinados a assegurar a complementação de aposentadorias e
',lellsões rk mIe tr;;otlm os art. 40 e 42.

v

§ 7°. O linrite máximo de contribuição e de beneficios para o regune
complementar público e aberto serão definidos em lei.
§ 8°. O regime previdenciário de que trata este artigo aplicar-se-á somente
aos trabalhadores que venham a adquirir a condição de' segurados da
previdência social a partir da promulgação desta Emenda."

Fevereiro de 1998

~EMENDA MODIFICATIVA
- (Do Sr. Paulo Paim e outros)

Alt~'~-se o Substitutivo do Senado Federal à Proposta de EmendaCollstítuciona/ n° 33-H195 nos
segrtínt~s t~nnos:
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Dê-se ao art: 202 a seguinte redação:
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HArt. 202. A previdência social manterá regime de previdência complementar,
público, aberto e facultativo, custeado por contribuições adicionais, e regulado
por lei complementar específica.

§ }' A lei complementar de que trata o caput disporá sobre a previdincia
complementar privada, assegurará ao participante de planos de beneficios de

entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à
gestão de seus respectivosplanos.

§ 2° É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na
qualidade de patrocinador.

§ 3" Lei complementar especifica disciplinará a relação entre a União,
Estados, Distrito Federal ou Municlpios, inclusive suas autarquias, fundaç"es,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente,
enquanto patrticinadoras de entidadesfechadas de previdência privada, e suas
respectivas entidadesfecbadas de previdência privada.

§ 4"A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que
couber, às empresasprivadas permissionárias ou concessionárias de prestaçllo
de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fec/,adas de
previdência privada.

§ 5· A lei complementar a que se refere o § 3" deste artigo estabelecerá os
requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades
fechadas de previdência privada, assegurada aparticipaçtlo dos representantes
dos segurados epatrocinadoras nos colegiados e inst/lncias de decistlo em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. II

{~jfENDA~ODIFICATIVA
"{Do Sr. Paulo Paim e outros)

Alte~-se o Substitutivo do Sellado Federal à Proposta de EmemiaCollstitllciolKlI n" JJ-HI95 nos
segumles termos:

I - Dê-se ao art. 167, X constante do art. l° do Substitutivo do Senado, a seguinte
redação:

"Art. 167 .

x -a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que
trata o art. 195, seus incisos e alíneas, para a realizaçllo de despesas distintas da
cobertura dos serviços e henefícios de saúde, previdência e assistência sociaL"

n-Dê-se ao art. 194, inciso VII, constante do art. 1°do Substitutivo do Senado a
seguinte redação: '
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Parágrafo único.

VII • caráter democrático e descentralizado da admirústração, mediante
gestão quadripartite, com participação paritária e deliberativa dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e pensionistas e do Governo, nos órgOos colegiados
com poder de gerir o orçamento da seguridade social

[}Jtt5A1YA N!. br- C6/Qf

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se os §§ 2° e 4° do Art. 40 da Constituição Federal, constantes do Art 10.do
Substitutivo aprovado pelo Senado Federal, pela seguinte redação:
..ArtAO ,..•, .
§ 2-: Os servidores abrangidos .pelo regime de· previdência' de qUê trata-este artigo serão
aposentados com proventos iguais à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria."

ShtGAI1ln} fJ! k> g-- Cf:,Iqcf
EMENDA SIJPRESSIVA

Suprima-se do inciso II do Art. 195 constante do Art. 1° do Substitutivo aprovado pelo
Senado Federal a expressão "concedidas pelo regime geral de previdência social de que
trata o art. 201;"

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, ao final do § 3° do art. 40, a seguinte expressão:

"rasalvados os direitos adquiridos".

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no § 12 do art. 40, constante do art. l° da Proposta de Emenda à
Constituição nO 33/96, a expressão:

"bem como de outras atividades sujeitas ti contribuição para o regi_ gertd tk
previdência social".

EMENDA ADITIVA

São acrescentadas as seguintes expressões ao § 4° do art. 3° da Proposta de Emenda à
Constituição nO 33/96:

a) "antes da" entre as palavras "vigelltes" e "data"; e

b) "que não afetará tais direitos e garantias", ao final do dispositivo ora emendado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Os Srs. Deputados que ainda não registraram
votam os Srs. Líderes? os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota-
nha o voto "não". ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Os Srs. Deputados que não registraram os
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.
da Frente Liberal recomenda o voto "não". O SR. SERGIO AROUCA - Sr. Presidente,

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
sista Brasileiro recomenda a seus Deputados que Ex.a a palavra.
votem "não". O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB - visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par- O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT - SP. Sem
tido do Movimento Democrático Brasileiro recomen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
da a seus Deputados o voto "não". Oposição vota ·sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (BJoco/PT - PE. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
Oposição vota "sim". O SR. JOSÉ MACHADO (Bloco/PT.-:- SP. Sem

O SR. GERSON PERES (PPB - PA Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda Oposição vota "sim".
o voto "não". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. LlNDBERG FARIAS (PSTU - RJ. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSTU vota da Frente Liberal recomenda o vota "não". PFL,
"sim". "não".

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco- peço a palavra pela ordem.
menda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revisão Ex.a a palavra.
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
Brasileiro recomenda o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito um es-

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem clarecimento sobre o processo de votação. Gostaria
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami- que V. Ex.a esclarecesse ao Plenário exatamente o
nha o voto "não". que estamos votando, porque dá para perceber que

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. há certa dúvida sobre a matéria que está sendo vo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re- tada agora.
comenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - São as

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- emendas. Votação em globo das emendas apresen-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS recomen- tadas na Comissão Especial, com parecer pela rejei-
da o voto "sim". ção, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- O SR. ERALDO TRINDADE - Obrigado, Sr.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- Presidente.
mem assento em seus lugares, a fim de ter início a O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
votação pelo sistema eletrônico. a palavra pela ordem.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. Ex.a a palavra.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi-
votos. são do orador.) - Sr. Presidente, equivocadamente

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- votei "sim", mas meu voto é "não".
cadas queiram acionar o botão preto no painel até O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
que as luzes do posto se apaguem. peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. acordo que está circulando vai ser ainda pior para o
Ex.a a palavra. servidor que ganha menos.

O SR. DARCfslO PERONDI (Bloco/PMDB - O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
PMDB recomenda o voto "não". o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda peço a palavra pela ordem.
o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- Ex.a a palavra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT - SP.
"não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse é o

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem tipo de acordo que, para proteger os grandes, abre
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de uma brecha para taxar os pequenos. Não entendo
Oposição recomenda o voto "sim". que acordo é esse.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- te, peço a palavra pela ordem.
menda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem Ex.a a palavra.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Oposição recomenda o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não é ver-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. dade, sobretudo para aqueles que elogiam a Carta
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Magna do País. 'Permaneceria o texto da Constitui-
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera ção de 1988, tão exaltado em prosa e verso pelos
apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam partidos de Oposição. A Constituição cidadã garante
em plenário, pois após esta teremos mais uma vota- os direitos aos trabalhadores.
ção nominal, pelo sistema eletrônico, do DVS de au- O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
toria do nobre Deputado Gerson Peres, com o nosso peço a palavra pela ordem.
apoio, que retira a contribuição sobre os inativos, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
matéria fundamental e da mais alta importância. O Ex.a a palavra.
Partido da Frente Liberal, nesta votação, Sr. Presi- O SR. EDUARDO JORGE (BlocolPT - SP.
dente, recomenda o voto "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é claríssi-

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem mo. Vai ser possível cobrar dos pequenos. Leiam o
revisão da oradora.) - Sr.' Presidente, o Bloco de que V. Ex.as estão suprimindo.
Oposição encaminha o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer - Nobre

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Deputado, este não é momento para debater essa
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha matéria, mas apenas para encaminhamento da vota-
o voto "não". ção.

O SR. MOISES L1PNIK (PL - RR. Sem revisão O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
do orador.) - Sr. Presidente, o PL recomenda o voto palavra pela ordem.
"não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem Ex.aa palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
balhista Brasileiro encaminha o voto "não". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT - SP. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de peço a palavra pela ordem.
Oposição recomenda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Quanto ao que disse o Líder do PFL, Inocêncio Ex.aa palavra.
de Oliveira, queremos ressaltar que este acordo que O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
eles fizeram é ainda pior do que o texto do substituti- são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Eduar-
vo. Do jeito que o PFL acertou com o PPB, vão des- do Jorge está interpretando a matéria.
constitucionalizar a matéria, e vai ser possível cobrar O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
até de quem ganha menos de R$1.200,OO. Este palavra pela ordem.



O SR. DUILlO PISANESCHI (PTS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Srasileiro recomenda o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS recomenda
o voto "não" e solicita à sua bancada que permane
ça em plenário, pois teremos mais uma votação.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Sloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDS recomenda o voto "não", pedindo aos Srs.
Parlamentares que permaneçam em plenário e aos
que estão em seus gabinetes que para cá se enca
minhem.

O SR. NELSON OfOCH (PSDS - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDS solicita a
seus Deputados que venham ao plenário e votem
"não" a esse requerimento, lembrando ainda que
posteriormente teremos mais uma votação nominal.

O PSDS vota "não".
O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.a a palavra.
O SR. RICARDO RIQUE (Sloco/PMOS - PS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar meu voto "não".

O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSOS - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOS encami
nha o voto "não" e solicita aos seus Parlamentares
que venham ao plenário.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTS encami
nha o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o prs encaminha
o voto "não" e solicita à sua bancada que permane
ça em plenário, pois teremos mais uma votação.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMOS - SA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de que per
maneçam em plenário. Logo após esta, haverá a úl-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. neçam em plenário para que possamos votar em se-
Ex.a a palavra. guida a emenda que retira a contribuição dos inati-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDS - MG. Sem revi- vos.
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu
voto "não", pois estou em dúvida quanto à votação
no painel eletrônico.

O PSDB recomenda o voto "não" e solicita aos
Parlamentares que permaneçam no plenário, porque
teremos em seguida votação de matéria da maior re
levância, objeto de acordo dos partidos da base de
apoio ao Governo, para isenção dos inativos da con
tribuição para a Previdência Social.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTS reco
menda o voto "não".

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPS - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há matérias de que
não podemos tratar aqui por respeito ao princípio fe
derativo. Há matérias que competem aos Estados.

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (SlocolPT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero in
sistir neste alerta, porque essa é uma questão de es
clarecimento. Creio que a base do Governo não está
atentando para esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Eduardo Jorge, vamos deixar essa discussão
para o momento oportuno. Não vou permitir debates
neste momento.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "não".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não". Atendo
ao apelo de V. Ex.a Vamos deixar a discussão para
o momento próprio. O PFL recomenda o voto "não"
e reitera apelo aos Srs. Parlamentares que perma-



Roraima

Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Não

Alceste Almeida - Bloco/PMDB - Não
Elton Rohnelt - PFL - Não
Francisco Rodrigues - PTB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luís Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - PL - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pela&s - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - BlocolPDT - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sér~io Barcellos - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Não
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - BlocolPMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Sim
Geraldo Pastana - BlocolPT - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Sim
Hilário Coimbra - PSDB - Não
José Priante • BlocolPMDB - Não
Mário Martins - Bloco/PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha· Bloco/PT - Sim
Raimundo Santos - PFL - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Não

04194 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

tima votação, que trata do DVS da retirada da contri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
buição dos inativos. o resultado da votação:

O SR. JOSÉ MACHADO (BlocolPT - SP. Sem VOTARAM:
revisão do orador:) - Sr. Presidente, o Bloco de Sim: 140
Oposição vota "sim". Não: 342

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re- Abstenção: 5
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- Total: 487
nha o voto "não". São rejeitadas as emendas da Comissão Espe-

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem eial, ressalvados os destaques.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encami- VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
nha o voto "não". PUTADOS:

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e solicita à sua bancada que permane
ça em plenário, pois haverá mais uma votação.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o
voto "não" e solicita a seus Deputados que permane
çam em plenário, pois haverá mais uma votação.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não" e solicita aos Srs. Deputados do Bloco
que venham a plenário para que possamos concluir
esta votação.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não" aos seus Parlamentares que es
tão chegando ao plenário.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do Governo encaminha o voto "não" e solicita aos
Srs. Deputados que venham ao plenário. Ternos mais
uma votação, a última desta noite, muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação. Todos votaram? (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.a a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (B/ocQoPCdoB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
O SR. NEIVA MOREIRA (BlocoIPDT - MA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".
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Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - PFL - Não
Euler Ribeiro - PFL - Não
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
José Melo - PFL - Não
Luiz Fernando - PSDB - Não
Paudemey Avelino - PFL - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Moisés Bennesby - PSDB - Não
Oscar Andrade - PFL - Não.
Silvernani Santos - PFL - Não

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sinl
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Emílio Assmar - PPB - Não
João Tota - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Não
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - p,FL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não
Darci Coelho - PFL - Não
Dolores Nunes - PFL - Não
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - PFL - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Não
Antônio Joaquim Araújo - PL - Não
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Não
Eliseu Moura - PL - Não
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - PFL - Não
Nan Souza - Bloco/PSL - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - PFL - Sim

Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Não
Anibal Gomes - PSDB - Não
Antônio Balhmann - PPS - Não
Antônio dos Santos - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel - Bloco/PT - Sim
Leônidas Cristino - PPS - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PPS - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Gomes de Matos - PS0B - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piaui

Ari Magalhães - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heráclito Fortes - PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Júlio Cesar - PFL - Não
Mussa Demes - PFL - Não
Paes Landim - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - BLOCO-PMDB - Não
Augusto Viveiros - PFL - Não
Betinho Rosado - PFL - Não
Carlos Alberto - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Não
João Faustino - PSDB - Não
Ney Lopes - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PSB - Sim
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Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Não
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PSDB - Não

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Não
Álvaro Ribeiro - PSB - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Não
Fernando Ferro - Bloco/PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - Bloco/PT - Sim
Inocêncio Oliveira - PFL - Não
José Chaves - Bloco/PMDB - Não
José Jorge - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Não
Vicente André Gomes - PSB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Não
Augusto Farias - PFL - Não
Benedito de Lira - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Costa - Bloco/PMDB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Abstenção
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Pedro Luís Albuquerque - PFL - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PMDB - Sim
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - Bloco/PT - Sim
Messias Góis - PFL - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT - Sim

Aroldo Cedraz - PFL - Não
Benito Gama - PFL - Não
Cláudio Cajado - PFL - Não
Colbert Martins - PPS - Sim
Coriolano Sales - Bloco/POT - Abstenção
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Não
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Não
Jairo Azi - PFL - PFL - Não
Jairo Carneiro - PFL - Não
Jaques Wagner - Bloco/PT - Sim
João Almeida - PSDB - Não
João Carlos Bacelar - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - PFL - Não
José Carlos Aleluia - PFL - Não
José Lourenço - PFL - Não
José Rocha - PFL - Não
Leur Lomanto - PFL - Não
Luís Eduardo - PFL - Não
Luiz Alberto - Bloco/PT - Sim
Luiz Braga - PFL - Não
Luiz Moreira - PFL - Não
Manoel Castro - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PSDB - Não
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - PFL - Não
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ursicino Queiroz - PFL - Não
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Não
Aracely de Paula - PFL - Não
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PSDB - Não
Carlos Mel/es - PFL - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Não
Francisco Horta - PFL - Não
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não
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Não

Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Não
Israel Pinheiro - PTB - Não
Jaime Martins - PFL - Não
Joana Oarc - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - Bloco/PT - Sim
João Magalhaes - Bloco/PMOB - Não
José Santana de Vasconcellos - PFL - Não
Lael Varella - PFL - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco/PMOB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMOB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - PSOB - Não
Mauro Lopes - Bloco/PMOB - Não
Nárcio Rodrigues - PSOB - Não
Neif Jabur - Bloco PMOB - Não
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSOB - Não
Paulo Oelgado - Bloco/PT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Não
Philemon Rodrigues - PTB - Não
Raul Belém - PFL - Não
Roberto Brant - PSOB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - B/oco/PMOB - Não
Sandra Starling - Bloco/PT - Sim
Saraiva Felipe - B/oco/PMOB - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMOB - Não
Sílvio Abreu - Bloco/POT - Sim
Tilden Santiago - Bloco/PT - Sim
Vittório Medioli - PSOB - Não
Wagner do Nascimento - PPB - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMOB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco/PMDB -

Feu Rosa - PSOB - Não
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Ourão - PFL - Não
Marcus Vicente - PSOB - Não
NUton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Valadão - BlocolPMOB - Não

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Não
Aláir Cabral - PFL - Não

Alexandre Cardoso - PSB - Sim
A/exandre Santos - PSOB - Não
Álvaro Valle - PL - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSOB - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Alberto Campista - PFL - Não
Carlos Santana - Bloco/PT - Sim
Cidinha Campos - B/oco/POT - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Não
Fernando Lopes - Bloco/POT - Sim
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bo/sonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PMOB - Não
José Egydio - PFL - Não
José Maurício - Bloco/POT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PFL - Não
Lima Netto - PFL - Não
Lindberg Farias - PSTU - Sim
Márcia Cibilis Viana - Bloco/POT - Sim
Márcio Fortes - PSOB - Não
Milton Temer - B/oco/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMOB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSOB - Não
Pau/o Nascimento - PPB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Não
Ronaldo Santos - PSOB - Não
Rubem Medina - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Não
Vanessa Felippe - PFL - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - PSOB - Não
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Sim
A/mino Affonso - PSB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PSOB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - PPB - Não
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Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Não
Celso Russomanno - PPB - Não
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Não
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Não
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Coelho - PSDB - Não
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - Bloco/POT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Não
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal - PSDB - Não
José Augusto - PPS - Sim
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
José Pinotti - PSB - Sim
Jurandyr Paixão - PPB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Lamartine Poselia - PPB - Não
Luciano Zica - Bloco/PT - Sim
Luiz Eduardo Gre~nhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim.
Luiz Máximo - PSDB - Abstenção
Maluly Netto - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marcos Vinícius de Campos - PFL - Não
Marquinho Chedid - BlocolPSD - Não
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.

17, § 1º do RICO.)
Nelson Marquezelli - PTB - Não
Pedro Yves - PPB - Não
Ricardo Izar - PPB - Não
Robson Tuma - PFL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Sílvio Torres - PSOB - Não
Teima de Souza - Bloco/PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não

Valdemar Costa Neto - PL. - Sim
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - BlocolPMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PSDB - Não
Gilney Viana - Bico - PT - Sim
Murilo Domingos - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - PTB - Não
Rogério Silva - PFL - Não
Tete Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - BlocolPT - Sim
Osório Adriano - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
Carlos Mendes - Bloco/PMDB - Não
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Não
Maria Valadão - PTB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedrinho Abrão - PTB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Pedro Wilson - Bloco/PT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Não
Sandro Mabel - Bloco/PMDB - Não
Vilmar Rocha - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - BlocolPSD - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB - Não
Marçal Filho - PSDB - Não
Marilu Guimarães - PFL - Não
Marisa Serrano - PSDB - Não
Nelson Trad - PTB - Não
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Abstenção
Saulo Queiroz - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Não
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Affonso Camargo - PFL - Não
Alexandre Ceranto - PFL - Não
Antônio Ueno - PFL - Não
Basilio Villani - PSDB - Não
Chico da Princesa - PTB - Não
Dilceu Sperafico - PPB - Não
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PPB - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim
João Iensen - PPB - Não
José Borba - PTB - Não
José Janene - PPB - Não
Luciano Pizzatto - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - PSDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Não
Odílio Balbinotti - PSDB - Não
Padre Roque - Bloco/PT - Sim
Paulo Bernardo - BlocolPT - Sim
Paulo Cordeiro - PFL - Não
Renato Johnsson - PSDB - Não
Ricardo Barros - PPB - Não
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Não
Werner Wanderer - PFL - Não

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Não
Dércio Knop - Bloco/PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl - PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - PFL - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - Bloco/PT - Sim
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Não
Paulo Bornhausen - PFL - Não
Paulo Gouvea - PFL - Não
Serafim Venzon - BlocolPDT - Sim
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Não
Vânio dos Santos - BlocolPT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Prctto - BlocolPT - Sim
Ad~oaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - BlocolPDT - Sim

Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Júlio Redecker - PPB - Não
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Sim
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - Bloco/PT - Sim
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Sim
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-

se à apreciação dos destaques acolhidos pela Mesa.
Sobre mesa, há o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 162, inciso

XIV, do Regimento Interno, votação em globo de to
dos os destaques simples apresentados ao Substitu
tivo do Senado à PEC 33-1/95.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Luis Eduardo, Líder do Governo - Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL - Geddel Vieira Lima, Líder do
Bloco Parlamentar (PMDBIPSD/PRONA) - Aécio
Neves, Líder do PSDB - Adelmo Leão, Líder do
PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente o PPS vota "não".
O SR. NOEL DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. NOEL DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB-RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", mas meu voto não apareceu no painel.

O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



04200 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. PAULQ LIMA (PFL-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei "não", mas meu
nome não saiu no painel.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
"sim" ao requerimento.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
co/PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Exª está vendo este grupo aqui? Este grupo está
discutindo a interpretação do DVS que votaremos a
seguir e, até o momento, não se chegou a uma con
clusão. Temos de pedir ao Relator, Deputado Arnal
do Madeira, que explique essa matéria, pois temos
que discutir destaque por destaque, emenda por
emenda; do contrário, vamos produzir um monstro
como o de Frankenstein. Por isso, o Bloco de Oposi
ção vota "não" ao requerimento.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim",

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que, para
o aprimoramento do texto, existem destaque de ban
cadas. Portanto, esses destaques simples não se
justificam. Além do mais, estamos discutindo um
destaque e haverá a possibilidade de todos os Srs.
Líderes encaminharem a votação e esclarecerem
devidamente o Plenário.

O Partido da Frente Liberal, para rejeitar em
globo todos os destaques simples, recomenda o
voto "sim".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Par
lamentares que estiverem de acordo com o requeri
mento permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação os requerimentos de destaque simples:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 37-CE, do Sr. José Machado e outros, que
altera dispositivos relativos a sistema básico unifica
do e complementar público de aposentadoria (emen
da global).

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 37 - CE/98, do Sr. José Machado e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda Nº 8-CEl98, do Sr. Eduardo Jorge, para
servir de base a Emenda Aglutinativa a ser apresen
tada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 8-CEl98, do Sr. Eduardo Jorge, josé Pi
mentel e outros, que altera dispositivos relativos a
gestão da seguridade social e utilização de seus re
cursos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 12-CE/98, do Sr. Paulo Rocha e outros,
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que altera dispositivos relativos a direitos previden- tida para os ocupantes de cargos comissionados ou
ciários dos servidores públicos. cargos eletivos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. -
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC Deputado Humberto Costa, Vice-líder do Bloco
doB. Parlamentar PT/PDT/PC doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 12-CE/98, do Sr. Paulo Rocha e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nl! 58-CE, do Sr. Paulo Pi:lÍm e outros, que
altera dispositivos relativos a extensão aos cargos
comissionados da proibição de acumulação.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 58-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PTIPDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação em se
parado da expressão ·os cargos eletivos e os car
gos em comissão declarados em lei de livre nomea
ção e exoneração·, constante da redação dada ao §
7 do art. 37 da CF pelo artigo 1l! do Substitutivo.

Justificação

A acumulação proventos de aposentadoria de
cargos públicos com a remuneração de cargos ou
empregos públicos deve ser restrita às hipóteses em
que é permitida, na atividade, a acumulação. Quais
quer outras situações tendem a permitir situações
que configuram privilégio, especialmente, quando
esta acumulação, restrita corno regra geral, é permi-

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 56-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
que altera dispositivos relativos a manutenção do
princípio da universalidade, equidade e equivalência
de benefícios.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,.
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 38-CE/98, do Sr. Jair Meneguelli e ou
tros, que altera dispositivos relativos a idade mínima
para aposentadoria.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nl! 38-CE/98, do Sr. Jair Meneguelli e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 61-CE/98, do Sr. Paulo -Paim e outros,
que altera dispositivos relativos a aposentadoria dos
servidores públicos sem redutor.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 48-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, que altera dispositivos relativos a idade míni
ma para aposentadoria no serviço público.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 48-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a
ser apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos Destaque para votação em Se
parado das expressões "sessenta anos de idade" e
·cinquênta e cinco anos de idade", constante da re
dação dada à alínea "a" do inciso 11I do § 2º do art.
40 pelo artigo 1º do Substitutivo.

Justificação

As expressões que ora buscamos suprimir es
tabelecem requisitos de idade para aposentadoria no
serviço público. Essas idades, de 60 anos para o ho
mem e 55 anos para a mulher, terão como efeito a
exclusão de mais de 6 milhões de brasileiros do di
reito à aposentadoria, uma vez que, inde
pendentemente de terem contribuído 35 ou mais
anos, não poderão se aposentar até atingirem a ida
de exigida. num país em que quase 80% dos apo
sentados percebem apenas 1 salário mínimo, e onde
as condições precárias penalizam justamente os que
começaram a trabalhar mais cedo, são limites eleva
dos, com os quais não podemos concordar. recorde
se que,em 1996, esta Casa rejeitou, como idade mí
nima, limite menor: 55 anos para o homem e 50
anos para a mulher, no serviço público. É um contra-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Sala das Sessões, Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 61-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 67-CE/98, do Sr. Agnelo Queiroz e ou
tros, que altera dispositivos relativos a aposentadoria
integral para servidores públicos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 67-CE/98, do Sr. Agnelo Queiroz e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apres~ntadaem Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 40-CE, do Sr. Matheus Schimidt e ou
tros, que altera dispositivos relativos a idade mínima
para aposentadoria no serviço público.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 40-CE/98, do Sr. Matheus Schmidt e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.
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senso, portanto, exigir limite superior ao que já foi
antes rejeitado, penalizando os mais pobres.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PT/PDT/PC doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 73-CE/98, do Sr. José Maurício e outros,
que altera dispositivos relativos a proteção dos direi
tos adquiridos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Co:n base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 6-CE, do Sr. Jofran Frejat, que altera dis
positivos relativos a supressão do redutor de proven
tos dos servidores públicos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 6-CE/98, do Sr. Jofran Frejat e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 47-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, que altera dispositivos relativos a aposenta
doria especial do magistério público.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da

Emenda nº 47-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a
ser apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão "na educação infantil e no ensino funda
mental", constante da redação dada ao § 6º do art.
40 pelo art. 1º Substitutivo.

Justificação

O art. 40, em seu § 6º, extingue a aposentado
ria especial do magistério superior, penalizando o
professor das universidades públicos.

Em 1996, ao discutir esta questão, a Câmr.ra
dos Deputados entendeu que todos os professores,
por razões que derivam da natureza de suas ativida
des, devem fazer jus ao benefício da aposentadoria
especial de forma isonômica.

O presente destaque visa resgatar aquela deci-
são.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PT/PDT/PC doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão "ou de emprego público", constante da re
dação dada ao § 14 do art. 40 da CF pelo art. 1º
Substitutivo.

Justificação

A expressão "emprego público" é a senha para
permitir que o regime previdenciário do servidores
públicos seja vinculado exclusivamente ao INSS, ex
tinguindo-se portanto o direito à aposentadoria inte
grai e à paridade entre ativos e inativos. Isto porque,
com a tentativa de quebra do RJU promovida pela
Reforma Administrativa de Bresser Pereira, caso
seja implantado o regime celetista os servidores su
jeitos a esse regime não terão quaisquer direitos adi
cionais senão os do RGPS. Retirasse faculdade dos
Estados e Municípios de legislarem sobre o regime
previdenciário de seus servidores, caso implantem o
regime trabalhista, pois seus "empregados" obrigato
riamente terão que sujeitar-se ao RGPS.
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Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação em se
parado do § 15 do art. 40, constante do art. 1!! Subs
titutivo.

Justificação

O § 15 do art. 40 prevê que caso a união, os
Estados e os Municípios instituam fundos de pensão
para seus servidores, poderão limitar os benefícios
de seus servidores a R$1.200

Este artifício visa, claramente, acabar, no futu
ro, com a aposentadoria integral e com a paridade
entre ativos e inativos, porque se não haverá garan
tia de integralidade - nem mesmo com redutor 
nesse sistema complementar, e ainda tendo que o
patrocinador-Estado se limitar à contribuição 1x1, o
servidor terá direito apenas ao benefício garantido
pelo plano complementar.

Trata-se de uma esperteza que visa, mais do
que tudo, reduzir os gastos com aposentadorias no
serviço público, reduzindo os direitos dos servidores.

Sala das Sessões, 11-2-98. - Deputado Hum
berto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB. Com base no art. 161, inciso, I do
regimento interno, requeremos Destaque para vota
ção em separado da expressão Mobservado o dis
posto no art. 202M, constante da redação dada ao §
16 do art. 40 da CF pelo artigo 1º do Substitutivo.

Justificação

O projeto de privatização da previdência social
não se viabiliza completamente se não for privatiza
da a previdência dos servidores públicos. Para isso,
o Substitutivo prevê que aposentadoria complemen
tar dos servidores será uma aposentadoria privada 
já que terá que ser observado o que prevê o art.
202, ou seja, a aposentadoria complementar será
sempre Privada. Um sistema complementar destina
do aos servidores públicos, no entanto, deve ser ge
rido pelo poder público, já que mantido com recursos
públicos e para servidores públicos.

Sala da Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Com base no art. 161, 11 do Regimento intemo,
requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 13-CE, do Sr. Aldo Arantes e outros" que
altera dispositivos relativos a critérios de tempo de
serviço para aposentadoria.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PTIPDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 13-CE/98, do Sr. Aldo Arantes e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hélio Rosas)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda n2 24 - CE/98 à Pro
posta de Emenda à Constituição n2 33-H,
de 1995.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exâ, nos termos dos art.s 101,

inciso 11, alínea b, número 4; 161, inciso I e 162 do
Regimento interno, destaque para votação em sepa
rado da Emenda n!! 24-CE/98 à Proposta de Emen
da à Constituição nº 33-H, de 1995.

Sala das Sessões, de fevereiro de 1998. -
Deputado Hélio Rosas, Bloco Parlamentar
PMDBIPSD/PRONA.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda n!! 5-CE/98, do Sr. Jair Bolsonaro e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, 11 do Regimento Inter

no, requeiro a Vossa Excelência, Destaque para vo
tação da Emenda Aglutinativa n!! 5-CE/98 de minha
autoria com o seguinte teor:
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"inclua-se ao art. 1~ do Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição n!! 33, de 1996 (nº 33, de 1995,
na Câmara dos Deputados), o seguinte pa
rágrafo ao art. 42."

"art. 42 .
§ 9º Lei Complementar específica disporá so

breo regime previdenciário próprio para os militares,
que deverá. refletir as suas peculiaridades profissio
nais.'

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Jair Bolsonaro, PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1\ do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda n!! 64-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
que altera dispositivos relativos a regras sobre ges
tão democrática e uso dos recursos da seguridade.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1\ do Regimento Interno,

r:9queremos destaque para votação em separado da
Emenda n!! 64-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1\ do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda n!! 68-CE, do Sr. Agnelo Queiroz e outros,
que altera dispositivos relativos a contribuição dos
inativos e pensionistas.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda n!! 68-CE/98, do Sr. Agnelo Queiroz e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 15-CE, do Sr. Arlindo Chinaglia e outros,
que altera dispositivos relativos a universalidade da
previdência e cálculo do benefício.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 de. :legimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda n!! 15-CE/98, do Sr. Arlindo Chinaglia e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação em se
parado da expressão "complementar", constante da
redação dada ao § 1º do art. 201, pelo art. 12 Substi
tutivo.

Justificação

O art. 201, em seu § 5º, exige lei complementar
para dispor sobre as aposentadorias especiais.

Trata-se de requisito muito rígido, que impede
que a matéria - e as condições especiais de traba
lho que deverão ser objeto desta regulamentação 
seja tratada adequadamente em face das mudanças
tecnológicas e sócio-econômicas.

Por isso, melhor será que seja regulada em lei
ordinária, como é hoje, dando-se ao legislador maior
autonomia e capacidade de responder a estas mu
danças sem o requisito da lei complementar.

Sala das Sessões, 11-2-98. - Dep. Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PTIPDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 25-CE, do Sr. José Pimentel e outros, que
altera dispositivos relativos a cálculo do benefício
com base nos últimos 4 anos.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

$r. Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nQ 25-CE/98, do Sr. José Pimentel e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 60-CE, do Sr. Paulo Paim e outros, que al
tera dispositivos relativos a cálculo dos benefícios
com base nas 36 últimas contribuições.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 60-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 57-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
que altera dispositivos relativos a recomposição dos
benefícios e regra de reajustamento em maio de
cada ano.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 57-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/POT/PC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 42-CE/98, do Sr. Fernando Zuppo e ou
tros, que altera dispositivos relativos a tempo de
contribuição, renda e idade como critério para apo
sentadoria.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 42-CE/98, do Sr. Fernando Zuppo e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão "na educação infantil e no ensino funda
mental", constante da redação dada ao § 8º do art.
201 pelo art. 1º Substitutivo.

Justificação

O art. 201, em seu § 8º, extingue a aposenta
doria especial do magistério superior, penalizando
o professor universitário do setor privado ou cele
tista.

Em 1996, ao discutir esta questão, a Câmara
dos Deputadps entendeu que todos os professores,
pr razões que derivam da natureza de suas ativida
des, devem fazer jus ao benefício da aposentadoria
especial de forma isonômica.

O presente destaque visa resgatar aquela deci-
são.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão 'concorrente e "e pelo art. 201 da CF pelo
artigo 1ºdo Substitutivo.
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Justificação

as expressões que queremos suprimir viabili
dade a privatização do seguro por acidentes de tra
balho. A participação privada, que deveria ser suple
tiva ou complementar, passa a ser concorrente, ou
seja, a parte lucrativa do seguro por acidente de tra
balho será transferida ao setor privado, enquanto a
parte deficitária que não interessar às seguradoras 
atividades de maior risco - será mantida no INSS. É
absurdo, que deve ser rejeitado em favor da morali
dade pública e do interesse da sociedade e dos tra
balhadores.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 26-CE, do Sr. José Pimentel, Eduardo
Jorge e outros, que altera dispositivos relativos a
aposentadoria complementar.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda na 26-CE/98, do Sr. José Pimentel e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda na 63-CE, do Sr. Paulo Paime e outros, que
altera dispositivos relativos a regras sobre previdên
cia complementar pública.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC do B.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da

Emenda na 63-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda na 03-CE/98, do Sr. Arnaldo Faria de Sá e
outros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a
ser apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão "privada", constante -da redação dada ao
caput do art. 202 da CF pelo art. 2º Substitutivo.

Justificação

A expressão ·privada" determina vedação de
que o sistema de aposentadoria complementar seja
de caráter público. Isto é um absurdo que caminha
no rumo da privatização da previdência, um mercado
de amis de R$200 bilhões/ano que interessa, sobre
tudo, às seguradoras privadas multinacionais. A re
dação do atual art. 201, § 7º previa um plano de pre
vidência complementar pública, facultativo, que até
hoje não foi implantado. Esta redação dada pelo
Senado visa consolidar a extinção deste sistema
público complementar, com o que não podemos
concordar.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PTIPDT/PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 32-CE, da srª Jandira Feghalli e outros,
que altera dispositivos relativos a contribuição das
patrocinadoras nos fundos de pensão.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da



Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 14-CE/98, do Sr. Arnaldo Faria de Sá e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 04-CE/98, do Sr. Júlio Redecker e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 16-CE/98, do Sr. Alindo Chinaglia e outros,
que altera dispositivos relativos a regra de transi
ção, limite de idade e cálculo do benefício.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda n2 16-CE/98, do Sr. Arlindo Chinaglia e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
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Emenda 32-CE/98, da srª Jandira Feghalli e outros, REQUERIMENTO DE DESTAQUE
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser Senhor Presidente,
apresentada em Plenário. Com'base no art. 161," do Regimento Interno,

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa, requeremos destaque para votação em separado da
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB. Emenda 14-CE, do Sr. Arnaldo Faria de Sá e outros,

REQUERIMENTO DE DESTAQUE que altera dispositivos relativos a regra de transição.
Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,

Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 35-CE/98, do Sr. Luis Eduardo Greenhalgh
e outros, para servir de base a Emenda Aglutinativa
a ser apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação. em se
parado da expressão ·obedecerão ao disposto no
art. 201, § 4º", constante da redação dada ao art.
247 da CF pelo art. 2º Substitutivo.

Justificação

A redação dada ao art. 247 tem dois objetivos.
O primeiro deles é submeter inequivocamente os
benefícios excepcionais dos anistiados, pagos
pelo Tesouro Nacional e apenas administrados
pelo INSS, ao teto de remuneração dos servidores
públicos.

Já a segunda modificação é muito mais gra
ve: afasta o direito adquirido, concedido pelo art.
8º do ADCT, de que esses benefícios sejam rea
justados com base na remuneraçaõ dos trabalha
dores em atividade da mesma categoria profissio
nal do""istiado.

Trata.-se de uma grave injustiça, que tenta des
caracterizar a natureza indenizatória deste benefício
especialmente concedido pela Assem~léia Nacional
Constituinte em reconhecimento às injustiças perpe
tradas pela ditadura, tornando-o um benefício previ
denciário comum, que será corrigido pelos mesmos
índices aplicáveis aos benefícios do INSS, jogando
por terra uma luta de décadas e dando aos anistia
dos, conforme ou não servidores públicos, trata
mento diferenciado, pois os anistiados ex-servido
res terão mantida a sua paridade com os servidores
ativos, como é o caso do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso.

Sala das Sessões, 11-2-98. - Dep. Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PTIPDT/PCdoB.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação em se
parado, do inciso 1/ do § 1º do art. 8º do Substitutivo.

justificação

O dispositivo destacado fixa a regra de cálculo
da aposentadoria proporcional para os servidoers
públicos. Esta nova regra implica em um rabaixa
menta do valor da aposentadoria proporcional de
85% para 70% do valor total devido ao servidor, fi
xando uma "proporção" que, na verdade, não respei
ta a matemática elementar, já que 330/35 correspon
de a 85%, e não a 70%. É a confissão de que, de
fato, o Substitutivo pretende penalizar o servidor im
pedindo o gozo dos benefícios previdenciários.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, /I do Regimento Inter

no, requeremos destaque para votação em separa
do da Emenda 43-CE, do Sr. Airton Dipp, que altera
dispositivos relativos a tempo de contribuição, renda
e idade como critério para aposentodoria na regra
de transição.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1/ do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 43-CE/98, do Sr. Airton dipp e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada no Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado,
do inciso I do caput do art. 9º Substitutivo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
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Emenda nº 07~CE/98, do Sr. Jair Soares e outros, com isso o direito a qualquer benefício, a menos que
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser recolham como· autônomos ou segurados facultati-
apresentada em Plenário. vos. Porisso, é fundamental manter a aposentadoria

Sala das Sessões, - Oep. Humberto Costa, proporcional, que protege justamente os trabalhado-
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/POT/PCdoB. res que mais riscos correm em sua vida profissional.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT-POT/PCdoB.

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento In

terno, requeremos destaque para votação em separa
do, do inciso I do caput do art. 82 do Substitutivo.

Justificação

O dispositivo destacado estabelece, para os
atuais servidores públicos, que, a partir da promulga
ção da emenda, somente poderão aposentar-se com
idades mínimas de 53 e 48 anos. Trata-se de regra
que não contempla a natureza do direito previdenciá
rio, que deve respeitar a expectativa de direito, tanto
quando o direito adquirido. Estes novos requisitos pre
judicarão as pessoas que, tendo já completado 34
anos e 29 dias de contribuição ou serviço, não têm to
davia a idade exigida. É uma violência contra direitos
em construção, contra os contratos firmados entre o
Estado e os trabalhadores segurados, que não pode
prevalecer no Estado democrático de direito.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I, do Regimento

Interno, requeremos destaque para votação em se
parado da expressão "de que trata este artigo",
constante do caput do § 12 do art. 82 e § 1º do art.
9º do Substitutivo.

Justificação

As expressões destacadas pretendem dar à
aposentadoria proporcional existência provisória, já
que dirigida apenas aos que forem segurados ou
servidores na data da promulgação da emenda. As
sim, dexaria de existir como regra permanente a
aposentadoria proporcional, o que não apenas é ex
tremamente incoerente com a natureza do seguro
social como também é injusto, pois penalizará os tra
balhadores que, tendo ingressado cedo no mercado
de trabalho, tiveram dificuldades de cumprir os 35
anos de serviço até os 60 anos de idade. Esses tra
balhadores, caso não se mantenham filiados ao re
gime de previdência social até atingirem os 60 anos,
não poderão se aposentar nem mesmo por idade, ou
seja, perderão as contribuições de toda a sua vida.
Isto porque perderão a condição de segurados, e
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Justificação

O dispositivos destacados estabelecem, para
os atuais segurados do INSS que, a partir da pro
mulgaçõa da emenda, somente poderão aposentar
se com idades mínimas de 53 anos ê 48 anos. trata
se de regra que não contempla a natureza do direito
previdenciário, que deve respeitar a expectativa de
direito, tanto quando o direito adqutrido. Estes novos
requisitos colherão pessoas que, tendo já cornteplado
34 anos e 29 dias de contribuição ou serviço, não tem
todavia a idade exigida. é urna violência contra direitos
em construção, contra os contratos firmados entre o
Estado e os trabalhadores segurados, que não pode
prevalecer no Estado democrático de direito.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado,
do inciso" § 12 do art. 92 Substitutivo.

Justificação

O dispositivos destacados fixam a regra de cál
culo da aposentadoria proporcional no RGPS. Esta
nova implica, em um rebaixamento do valor da apo
sentadoria proporcional de 85% para 70% do valor
total devido ao servidor; e convalida a regra legal vi
gente, que é hoje inconstitucional, fixando uma ·pro
porção" que, na verdade, não respeita a matemática
elementar, já que 30/35 corresponde a 85%, e não a
70%. É a confissão de que, de fato, o Substitutivo
pretende penalizar o trabalhador impedindo o gozo
dos beneffcios previdenciários.

Sala das Sessões, 11 de feverei~o de 1998. 
Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PTIPDT/PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 09-CE/98, do Sr. Deputado Eduardo Jor
ge e outros, para servir de base a Emenda Aglutina
tiva a ser apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da

Emenda nº 9-CE, do Sr. Eduardo Jorge, josé Pimen
tel e outros, que altera dispositivos relativos a fixa
ção em 10 SM do teto de benefícios da previdência.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 33-CE, do Sr. Jandira Feghalli e outros,
que altera dislJOsitivos relativos a limite de benefícios
da previdência.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 33-CE/98, da srª Jandira Feghali e ou
tros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada no Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 59-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
que altera dispositivos relativos a limite máximo de
benefícios em salários mínimos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Inter

no, requeremos destaque para votação em sepa
rado da Emenda nº 59-CE, do Sr. Paulo Paim e
outros, para servir de base aglutinativa a ser apre
sentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I e § 2º do Regi

mento Intemo, requeremos destaque para votação
em separado, do art. 15 do Substitutivo.
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Justificação

O artigo 15 do Substituvo é absolutamente im
próprio. Por um lado, mantém revogações de leis or
dinárias, coisa que descabe numa emendaa consti
tucional. Segundo, mantém a revogação de uma lei
que não foi revogada - o Decreto-Lei nº 158, que
garante a aposentadoria especial dos aeronautas,
mantida por decisão do Congresso Nacional em re
cente votação pelo Plenário. Terceiro, busca convali
dar alterações feitas por meio de medida provisória e
decreto na legislação sobre aposentadoria especial
e que contratria a Constituição Federal, dando ainda
status de lei complementar a estas modificações in
constitucionais. Trata-se sem dúvida de uma excre
cência jurídica que deve ser expurgada do texto do
Substitutivo.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1998.
- Deputado Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1/ do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 49-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, que altera dispositivos relativos a aposenta
doria especial dos aeronautas.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 1/ do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 49-CE/98, da srª Alexandre Cardoso e
outros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a
ser apresentada no Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 55-CE, do Sr. João PizzoJatti e outros,
para servir de base aglutinativa a ser apresentada
em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, inciso I e § 2º do Regi

mento Interno, requeremos destaque para votação
em separado, para supressão do art. 16 do substitu
tivo à PEC 33-G/95.

Justificação

A atual Constituição concede aos aposentados
e pensionistas, com idade superior a 65 anos, trata
mento diferenciado em relação à tributação do Im
posto de renda incidente sobre seus proventos.

hoje, a lei em R$900,OO a parcela da renda
bruta a ser descontada para efeito da incidência do
Imposto de Renda. Mesmo com esse pequeno des
conto o substitutivo revoga ta tal benefício.

O tratamento diferenciado inserido na Consti
tuição busca amenizar a situação aflitiva da quase
totalidade dos inativos e pensionistas do país, pelos
baixos valores que recebem e pela perda de grande
parte da proteção que tinham quando em atividades,
dentre as quais, a proteção ao seguro saúde, vale
transporte, ajuda alimentação, férias remuneradas,
etc. - Júlio César, PFL - Inoncêncio Oliveira, Lí
der do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado,
do art. 16 do Substitutivo.

Justificação

A revogação do art. 16 da CF fere cláusula pé
trea, à medida quie afasta limitação ao poder de tri
butar decorrente do art. 150 da CF de maneira abso
luta. A isenção dos idosos que tenham como única
fonte de renda os proventos da inatividade é garanti
da assegurada pelo texto constitucional, e somente
pode ser relativizada em função dos limites fixados
em lei, mas não pode ser simplesmente suprimida.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 17-CE/98, do Sr. Inácio Arruda e outros,
que altera dispositivos relativos a isenção tributária
dos idosos.



Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 01-CE/98, do Sr. Amaldo Faria de Sá e
outros, para servir de base aglutinativa a ser apre
sentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 18-CE/98, do Sr. Cunha Lima e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

Substitutivo do Senado Federal à
PEC n2 33-F, de 1995, que "modifica o
sistema de Previdência Social, estabele
ce normas de transição e dá outras provi
dênciasN

•

Destaque

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, 11 do Regimento Inter

no, requeiro a Vossa Excelência, destaque para vo
tação da Emenda de minha autoria n2 18-CE/98 que
acrescenta onde couber o seguinte artigo:

"art.... aos segurados do sistema de previdên
cia geral e aos servidores públicos da União, dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios que, à
data da publicação desta Emenda, tenham (15) ou
mais anos de contribuição ou que ingressarem em
cargo efetivo por igual período, ressalvado o direito
de opção à aposentadoria pelas normas por ela es
tabelecidas, fica assegurado o direito à aposentado
ria pelas regras da legislação até então vigente."

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Cunha Lima, PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
da Emenda nº 19-CE, do Sr. Humberto Costa e ou-

REQUERIMENTO DO DESTAQUE
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Sala das Sessões, - Deputado Humberto para servir de base aglutinativa a ser apresentada
Cos~, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC em Plenário.
do B. Sala das Sessões, - Deputado Humberto C0s-

ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDTIPC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE
Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 17-CE, do Sr. Inácio Arruda e outros,
para servir de base aglutinativa a ser apresentada
em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 21-CE, do Sr. Arnaldo Faria de Sá e ou
tros, para servir de base aglutinativa a ser apresen
tada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 54-CE/98, do Sr. João Pizzolatti e outros,
para servir de base aglutinativa a ser apresentada
em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 44-CE/98, do Sr. José Pinotti e outros,

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 44-CE, do Sr. José Pinotti e outros, que
altera dispositivos relativos a referendo popular para
aprovação da reforma da previdência.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.
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tros, que altera dispositivos relativos a recomposição
dos benefícios.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos DESTAQUE para votação em separado
da Emenda nº 19-CE/98, do Sr. Humberto Costa e
outros, para servir de base a Emenda Aglutinativa a
ser apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 62-CE, do Sr. Paulo Paim e outros, que
altera dispositivos relativos a regime básico unificado
a ser implanto em dois anos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Preáidente,
Com base no art. 161, " do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 62-CE/98, do Sr. Paulo Paim e outros,
para servir de base aglutinativa a ser apresentada
em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 10-CE/98, do Sr. José Pinotti e outros,
para servir de base aglutinativa a ser apresentada
em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, I do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
expressão "complementar", constante da redação
dada ao § 52 do art. 40 pelo art. 1º Substitutivo.

Justificação

O art. 40, em seu § 4º, exige lei complementar
para dispor sobre as aposentadorias especiais dos
servidores públicos.

Tatra-se de requisito muito rígido, que impede
que a matéria - e as condições especiais de traba
lho que deverão ser objeto desta regulamentação 
seja tratada adequadamente em face das mundan
ças tecnológicas e sócio-econômicas. Vale lembrar
que a mesma exigência, prevista na atual Constitui
ção, não foi até hoje cumprida, motivop de penaliza
ção para os servidores públicos de todo o país.

Porisso, emlhor será que seja regulada em lei
ordinária, dando-se ao legislador maior autonomia e
capacidade de responder a estas mudanças sem o
que requisito da lei complementar.

Sala das 11 de fevereiro de 1998. - Deputado
Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PC do B.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 45-CE, do Sr. Alexandre Cardoso e ou
tros, que altera dispositivos relativos a contribuição
de inativos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 45-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, para servir de base aglutinativa a ser apre
sentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 20-CE, do Sr. Gerson Peres e outros,
que altera dispositivos relativos a contribuição de
inativos.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.
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REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 20-CE/98, do Sr. Gerson Peres e outros,
para servir de base aglutinativa a ser apresentada
em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 50-CE, do Sr. Alexandíf! Cardoso e ou
tros, que altera dispositivos relativos a contribuição
de pensionistas.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 50-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, para servir de base aglutinativa a ser apre
sentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 46-CE, do Sr. Alexandre Cardoso e ou
tros, que altera dispositivos relativos a aposentadoria
especial do magistério.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPC
doB.

REQUERIMENTO DO DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Intemo,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 46-CE/98, do Sr. Alexandre Cardoso e
outros, para servir de base aglutinativa a ser apre-
sentada em Plenário. .

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPC
doB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Venho a Vossa Excelência requerer desta para

a Emenda nº 46, apresentada relativamente ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda á Constituição nº 33-1, de 1995, que "modifi
ca o sistema de previdência social, estabele normas
de transição e dá outras providências", em discus
são nesta Casa.

Encaminho em anexo cópia da Emenda Agluti
nativa que estou encaminhando à Mesa, apoiado por
mais de 10% dos Senhores Parlamentares, confor
me exige o art. 122 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados.

Sala das Sessões, de fevereiro de 1998. -
Deputado Eduardo Coelho, PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 11-CE, da srª Dep. Maria Laura e outros,
que altera dispositivos relativos a critérios para apo
sentadorias especiais.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda nº 11-CE, da srª Dep. Maria Laura e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Dep. Humberto Costa,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PT/PDTIPCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Venho a Vossa Excelência requerer desta para

a Emenda nº 11, apresentada relativamente ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda á Constituição nº 33-1, de 1995, que "modifi
ca o sistema de previdência social, estabele normas
de transição e dá outras providências", em discus
são nesta Casa.

Encaminho em anexo cópia da Emenda Agluti
nativa que estou encaminhando à Mesa, apoiado por
mais de 10% dos Senhores Parlamentares, confor-
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Senhor Presidente,
Com base no art. 161, 11 do Regimento Interno,

requeremos destaque para votação em separado da
Emenda 13-CE/98, do Sr. Aldo Arantes e outros,
para servir de base a Emenda Aglutinativa a ser
apresentada em Plenário.

Sala das Sessões, - Deputado Humberto
Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. HUMBERTO COSTA (BlocoIPT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não", pela rejeição.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSB vota
"sim".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, a exemplo
da Comissão Especial, vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal vota "não·.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PTB vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PL? (Pausa.)

O PL vota "não".
Como vota a Liderança do Governo?
O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação os requerimentos de destaque.

me exige o art. 122 do Regimento Interno da Câma- REQUERIMENTO DE DESTAQUE
ra dos Deputados.

SaJa das Sessões, de fevereiro de 1998. _ Senhor Presidente,
Deputado Eduardo Coelho, PSDB. Com base no art. 161, 11 do Regimento interno,

requeremos destaque para votação em separado da
REQUERIMENTO DE DESTAQUE Emenda 13-CE, do Sr. Aldo Arantes e outros" que

Senhor Presidente, altera dispositivos relativos a critérios de tempo de
Com base no art. 161, inciso I do Regimento serviço para aposentadoria.

Interno, .'equeremos destaque para votação em se- Sala das Sessões, - Deputado Humberto
parado do § 15 do art. 40, constante do art. 1ºSubs- Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
titutivo. PT/PDT/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUEJustificação

O § 15 do art. 40 prevê que caso a união, os
Estados e os Municípios instituam fundos de pensão
para seus servidores, poderão limitar os benefícios
de seus servidores a R$1.200

Este artifício visa, claramente, acabar, no futu
ro, com a aposentadoria integral e com a paridade
entre ativos e inativos, porque se não haverá garan
tia de integralidade - nem mesmo com redutor 
nesse sistema complementar, e ainda tendo que o
patrocinador-Estado se limitar à contribuição 1x1, o
servidor terá direito apenas ao benefício garantido
pelo plano complementar.

Trata-se de uma esperteza que visa, mais do
que tudo, reduzir os gastos com aposentadorias
no serviço público, reduzindo os direitos dos servi
dores.

Sala das Sessões, 11-02-98. - Deputado
Humberto Costa, Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PT/PDT/PCdoB. Com base no art. 161, inciso, I
do regimento interno, requeremos Destaque para
votação em separado da expressão "observado o
disposto no art. 202", constante da redação dada
ao § 16 do art. 40 da CF pelo artigo 1º do Substitu
tivo.

Justificação

O projeto de privatização da previdência so
cial não se viabiliza completamente se não for pri
vatizada a previdência dos servidores públicos.
Para isso, o Substitutivo prevê que aposentadoria
complementar dos servidores será uma aposenta
doria privada - já que terá que ser observado o
que prevê o art.' 202, ou seja, a aposentadoria
complementar será sempre Privada. Um sistema
complementar destinado aos servidores públicos,
no entanto, deve ser gerido pelo poder público, já
que mantido com recursos públicos e para servido
res públicos.

Sala da Sessões, - Deputado Humberto Cos
ta, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PTIPDT/PCdoB.
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Quem estiver de acordo com os destaques
simples permaneça como se acha. Quem vota "não"
deve levantar o braço. (Pausa.)

REJEITADOS os destaques simples.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento de preferência:

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, preferência

para o Destaque da Bancada que suprime o § 1º do
art. 40, constante do art. 1º do Substitutivo do Sena
do Federal á PEC nº 33-1, de 1995.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Aécio Neves, Líder do PSDB - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Gid
dei Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PRONA - Luis Eduardo, Líder do Go
verno - Paulo Heslander, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento de preferência:

Requeremos, nos termos regimentais, prefe
rência para o destaque de bancada que suprime o §
1º do art. 40, constante do art. 1º do Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda Constitucio
nal nº 33-F, de 1995.

Assinam os Líderes: do PSDB, Deputado Aécio
Neves; do PPB, Deputado Odelmo Leão; do PFL,
Deputado Inocêncio Oliveira; do PMDB, Deputado
Geddel Vieira Lima; do PTB, Deputado Paulo Hes
lander; do Governo, Deputado Luis Eduardo.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos
Srs. Líderes atenção, porque se trata de uma ques
tão complicada. Temos de buscar uma forma que
atenda à intenção dos Deputados que apresentaram
esse DVS.

A intenção dos autores desse DVS foi cumprir
um acordo para que os servidores inativos não preci
sassem contribuir para a Previdência Social. Sr. Pre
sidente, se este DVS for aprovado, será retirado o §
12• Primeiro, retirando-se o § 1º, fica vigorando a me
dida provisória que definiu a contribuição de servido
res inativos, que quase derrubamos no plenário da
Casa. Segundo, esse parágrafo permitia que os ser
vidores aposentados que estivessem no teto - no li
mite de até R$ 1.200,00 - não contribuíssem. No
nosso entendimento, retirando-se esse parágrafo,
toma-se possível a cobrança até mesmo desses que

recebem, como aposentadoria, menos de R$
1.200,00.

Outro aspecto importante é o art. 195 da Cons
tituição Federal, que trata do financiamento da Previ
dência Social, segundo o qual a Seguridade Social
será financiada de várias formas, inclusive com a
contribuição do trabalhador e de seus demais segu
rados, não incidindo contribuição sobre aposentado
ria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Pre
vidência Social de que trata o art. 201. Volta o pro
blema na medida em que esse artigo veda apenas e
especificamente a contribuição do aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social e abre a possi
bilidade para que o aposentado pelo regime do ser
vidor público possa contribuir.

Qual o objetivo da minha intervenção? Como
não conseguimos chegar a um consenso quanto a
essa interpretação, venho propor, em nome do Bloco
de Oposição, aos Srs. Líderes, ao Relator e aos que
apresentaram esse DVS, que não façamos esta vo
tação; tentemos buscar um caminho, para que esse
esforço se transforme em um instrumento legal que
materialize a intenção dos que apresentaram o des
taque. Caso contrário, a Oposição ticará em situação
extremamente desconfortável, uma vez que não
pode votar favoravelmente ao DVS, que abre a pos
sibilidade de cobrança inclusive dos mais pobres, e,
ao mesmo tempo, não pode votar contra o DVS, por
que isso seria interpretado como se não quisésse
mos isentar os aposentados que recebem acima de
1.200 reais dessa contribuição.

Faço um apelo no sentido de não votarmos
essa matéria e, amanhã e depois, buscarmos um
consenso, uma forma para garantir a intenção dos
Srs. Líderes.

O SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o que de fato acon
tece com o Substitutivo que acabamos de aprovar?
O Substitutivo do Senado inclui no texto constitucio
nal a contribuição dos inativos, hoje cobrada por for
ça de medida provisória.

Estudamos bastante com as demais lideran
ças que dão sustentação ao Governo e chegamos à
conclusão de que a melhor forma de atender ao ob
jetivo da base governista de não cobrar dos inativos
era justamente apresentar um DVS para retirar esse
parágrafo do art. 40, e depois modificar a medida



O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro recomenda o voto ·sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de esclarecer a votação. Se se trata de um DVS,
quem quiser retirar o texto vota "não"!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Inocêncio Oliveira, o que está em votação agora
é a preferência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tem de fi
car claro que havia um acordo para impedir a contri
buição de inativos e pensionistas. Mas o DVS que se
está e~caminhando visa impedir a contribuição do
servidor inativo federal. Então, tem de ser esclareci
do que todos os Municípios terão a contribuição de
inativos e pensionistas, e é aí que está o grande pro
blema.

Sr. Presidente, na verdade, não podemos dar
preferência a essa matéria, porque isso vai mascarar
a emenda. O acordo vai simplesmente sair para ina
tivos e pensionistas federais e vamos estar expondo
todos esses servidores dos Estados e Pt'unicípios.
No meu entender, isso é mascarar um processo que
atinge 90% dos inativos e pensionistas que estarão
nos Estados e nos Municípios. Votaremos contra a

Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04217

provisória, porque aí, sim, vamos resolver o proble- preferência e vamos encaminhar a votação da maté-
ma. (Palmas.) ria também no mérito.

Essa é a forma correta. Senão, teríamos de O Partido Socialista Brasileiro encaminha o
aprovar uma emenda modificativa, o que sem dúvida voto contra a preferência.
alguma iria atrapalhar bastante nosso objetivo da re- O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
forma, que é simplesmente, por intermédio de um orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".
DVS supressivo, retirar do texto aquilo que foi colo- O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
cado no Senado. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-

Portanto, Sr. Presidente, a base governista vo- balhista Brasileiro vota "sim" ao requerimento.
tará "sim" à supressão do texto e, logo após, modifi- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
cará a medida provisória, até porque não teria senti- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
do retirarmos isso do texto para manter a medida O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
provisória. É claro que não! (Palmas.) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero Oposição naturalmente vota "não", porque deixou
esclarecer os Srs. Líderes que está em votação o re- claro seu interesse em estabelecer uma negociação
querimento de preferência. para não aprovarmos uma ambigüidade. O destaque

A Liderança do Governo recomenda o voto proposto pelos Líderes governistas vai levar a uma
"sim". situação de ambigüidade, e o resultado final será

completamente diferente da intenção que marcava a
apresentação do DVS.

Nesse sentido, não podemos apoiar esse pedi
do de preferência. O Bloco de Oposição vota "não",
lamentando a intransigência manifestada pelo Líder
do Governo em relação à nossa solicitação.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim" à preferência.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é preciso que haja
um esclarecimento em relação ao que foi dito por al
guns dos Líderes da Oposição. Em primeiro lugar,
não podemos desconhecer que vivemos numa Fe
deração, e surpreende-me a intenção de alguns Par
lamentares de Oposição de fazer aqui o papel que
deve ser cumprido pelas Assembléias Legislativas
dos respectivos Estados. Aquelas que quiserem
isentar os servidores estaduais certamente vão fazê
lo. Algumas já o fizeram; outras fizeram o oposto,
decidindo cobrar a contribuição.

Nos Municípios a situação é a mesma; as Câ
maras de Vereadores estão lá para isso, a não ser
que haja a intenção de usurpar delas esse poder.

Não queremos a contribuição dos inativos e
dos pensionistas da União, e dizemos isso de forma
extremamente cristalina, e não de forma mascarada,
como foi dito aqui. O PSDB, de forma cristalina, vota
pela preferência. Vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi aten
tamente os debates, e há alguns argumentos dos
partidos de Oposição que não procedem, por um
princípio muito simples: caso fizéssemos uma emen-



"
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

colher os votos. Vou esclarecer ao Plenário desde já
que quem quiser manter o parágrafo votará "sim";
quem quiser suprimi-lo votará "não".

O Deputado Gerson Peres pede a palavra para
encaminhar a votação, como autor do destaque.

Justificação

Entendimentos firmados entre os Líderes dos
Partidos da base de apoio ao Governo, com a ex
pressa concordância do Poder Executivo, através de
seu Líder, na Câmara dos Deputados, Deputado
Luís Eduardo, concluíram que a cobrança de contri
buição previdenciária de aposentados ou pensionis
tas da União, após o segurado ter cumprido todos os
requisitos funcionais pecuniários e temporais estabe
lecidos legalmente como necessários à obtenção
desse benefício é indevida. Entendeu-se, também
que essa decisão ao nível de Estados e Municípios
compete aos respectivos entes, em absoluto respei
to ao princípio da autonomia federativa, para o que,
é essencial que a desoneração dos servidores fede
rais inativos e pensionistas seja definida em lei espe
cífica e não na Constituição Federal.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1998. 
Dep. Gerson Peres, 1º Vice-Líder do PPB - Dep.
Odelmo Leão, Líder do PPB - Dep. Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL - Dep. Aécio Neves, Líder do
PSDB - Dep. Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PSD/PRONA - Dep. Paulo Hes
lander, Líder do PTB - Dep. Luis Eduardo, Líder do
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o dispositivo destacado:

"Art. 40 .
...§ 1º As aposentadorias e pensões serão

custeadas com recursos provenientes das contri
buições dos servidores e pensionistas e do respecti
vo ente estatal, na forma da lei, não incidindo contri
buição sobre aposentadoria e pensão de valor igual
ou inferior ao limite máximo estabelecido para os be
nefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201.
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da modificativa, estaríamos legislando para Estados DESTAQUE DE BANCADA
e Municípios, o que fere o princípio federativo. Seria Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
um dispositivo inconstitucional. Ao invés de retirar a Nos termos do art. 161, inciso I, § 2º do Regi-
contribuição dos inativos, poderiam argüir uma in- mento Interno, requeremos a Vossa Excelência,
constitucionalidade e nós não teríamos cumprido o destaque para votação em separado-DVS, para su-
acordo que fizemos. pressão do § 12, do art. 40, constante do art. 1º do

Para cumprir esse acordo, Sr. Presidente, é Substitutivo do Senado Federal à PEC nº 33-G, de
que votamos "sim" à preferência, para retirar da PEC 1995.
esse dispositivo. Vai prevalecer o art. 149, § 1º, que
atribui às Assembléias Legislativas e as Câmaras
Municipais de Vereadores a competência para legis
lar sobre a matéria no âmbito dos Estados e Municí
pios, respectivamente, mas o Congresso Nacional
não pode legislar para Estados e Municípios, porque
isso fere o princípio federativo; é inconstitucional,
pois esses Poderes são independentes.

Assim sendo, Sr. Presidente, votamos "sim" à
preferência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Lide
rança do Governo já recomendou o voto ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Deputado Arnaldo Madeira, Relator.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas prestar um esclarecimento: quando o Senado
decidiu essa matéria, deu ordem imperativa de que
deveria haver a cobrança dos servidores aposenta
dos e dos pensionistas. Portanto, a determinação
era muito clara. No caso, estamos subtraindo essa
determinação do Senado, e fica muito claro que
aquele regime é determinado pela União.

Na Câmara, estamos mantendo o que diz o pa
rágrafo único do art. 149 da Constituição: que os Es
tados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir contribuição. Isso está dentro do princípio fe
derativo, Sr. Presidente; estamos tomando uma de
cisão relativa à União - isto está muito claro - e
mantendo a possibilidade de cada Estado e de cada
Município tomar sua própria decisão sobre a maté
ria. Portanto, acho que não resta dúvida alguma so
bre a questão, e podemos votar com muita tranqüili
dade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Rela
tor recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se acham; quem estiver contra o requerimento
deve levantar o braço. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo

tação o destaque de bancada com o seguinte teor:
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O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço Portanto, essa matéria levantada pelo Deputa-
a palavra para uma questão de ordem. do José Genoíno não deve sobrestar esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. • O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Exa. a palavra. a votos, então.

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT-SP. Sem Com a palavra o Deputado Gerson Peres, para
revisão do orador.) -Sr. Presidente, este pedido de encaminhar a votação.
informação pode solucionar o impasse. Existe o inci- O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi-
so 11 do art. 195, citado pelo Deputado' Humberto são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
Costa, que reza: "Não incidirá contribuição sobre tados, a maneira como nós queremos introduzir esse
aposentadoria e pensão concedida..." destaque baseia-se na Constituição. Quero alertar

Se houver destaque sobre a mesa suprimindo aos colegas que isso não foi feito a vôo de pássaro;
esse dispositivo do art. 195 - estou querel)do com foi tudo muito bem pensado, estudado, como disse o
isso contribuir para a solução do impasse, nobre Lí- eminente Líder do Governo, até chegarmos a essa
der Luis Eduardo -, ou seja, a expressão "não incidi- conclusão, para defendermos os aposentados de
rá contribuição sobre aposentadoria e pensão con- acordo com a lei e desconstitucionalizarmos uma
cedida...", vai sair também o trecho "pelo Regime matéria que na realidade não tem porque ficar en-
Geral de Previdência Social". Com a supressão do gessada na Constituição. Amanhã, se a União ne-
inciso 11 do art. 195 e do parágrafo único do art. 40, o cessitar fazer mudanças para beneficiar mais, faça-
problema está solucionado. se isso em lei. Se quiser, mediante contrapartida dos

Para que esta solução possa ser aceita, temos aposentados, discutir uma contribuição para dar-lhes
duas hipóteses. A primeira é haver destaque do art. um pecúlio, que o faça pela via da lei.
195 sobre a mesa. Se não houver, Sr. Presidente, A Constituição, em seu art. 24, estabelece:

há uma segunda hipótese: o compromisso das Lide- Art. 24. Compete à União, aos Estados
ranças governistas, da base do Governo para, no e ao Distrito Federal legislar concorrente-
segundo turno, suprimir essas expressões do art. mente sobre:
195. .

Esses são os dois caminhos, de acordo com o
Regimento, para enfrentar este impasse. Por isso
solicitei a palavra pela ordem, porque, no meu modo
de entender, é o caminho mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pro
blema é que não é essa a matéria em votação. Se
os Srs. Líderes se entenderem sobre isso, muito
bem. Se o Sr. Relator puder dar uma palavra sobre
isso, melhor, mas, na verdade, não é a matéria em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Relator.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, entendo que nós
estamos apreciando o § 1º do art. 40, e não o art.
195. A apreciação desse item não impede que mais
à frente, se for o caso, façamos alguma correção.

Neste instante, acho que não podemos sobres
tar a votação desse dispositivo porque, repito, Sr.
Presidente, é matéria muito clara: estamos retirando
do texto uma determinação impositiva do Senado, a
cobrança dos servidores ativos, inativos e pensionis
tas. Estamos retirando; depois teremos outros desta
ques e voltaremos a examinar o texto, para poder,
então, decidir.

XII - previdência social, proteção e de
fesa da saúde;

Essa é a primeira autorização. A União pode
fazê-lo, mas os Estados também podem. O que po
demos fazer é estabelecer algumas normas delimita
doras, como fizemos no caso do teto. O Estado não
vai poder ultrapassar o teto, nem o máximo, nem o
mínimo, mas vai, concorrentemente, poder legislar
sobre sua previdência.

O segundo ponto, que é muito mais importante
- e os colegas sabem que não pode ser tocado -,
está no art. 60 da Constituição e refere-se às cláusu
las pétreas.

Vou ler para os colegas o que está no art. 60
da Constituição Federal:

Art. 60. A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta:

§ 4º Não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

É disso que se trata. Os Estados têm suas As
sembléias Legislativas, com representantes eleitos
pelo povo, que decidem a matéria em votação. En-
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tão, que o povo dos Estados discuta com eles sobre to federativo não foi considerada em momento al-
sua previdência. gum.

Há um terceiro ponto, para concluir e acabar Apesar disso, sabendo que estamos ganhando
de matar a preocupação do Deputado José Genoí- pouco, que estamos apenas definindo uma parte da
no. S.Exa. vai - isto sim -, sem pensar bem, prejudi- questão, e considerando que não estou aqui para
car, na medida geral da Previdência, seus próprios defender uma consciência pura, mas para buscar
trabalhadores; se retirar o quer, causará um prejuízo soluções concretas para pessoas concretas, eu voto
inestimável aos trabalhadores. "não".

Lerei o parágrafo único do art. 149: O SR. SERGIO AROUCA (PPS-RJ. Sem revi-
Art. 149.................................................. são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito tados, o que o PPS entende e quer? Que os inativos

Federal e os Municípios poderão instituir não paguem. Este é o ponto fundamental.
contribuição, cobrada de seus servidores, Em nenhum momento - volto a repetir o que o
para o custeio, em benefício destes, de sis- Deputado Femando Gabeira disse - discutiu-se
temas de previdência e assistência social. essa questão de Estados e Municípios, que passou

Notem que aí se apresenta a contrapartida. a ser um fato novo.
Ora, a Constituição amarra tudo! Não podemos A solução que está sendo apresentada não re-

impedir que os Estados, por intermédio de suas As- solve o que foi discutido: a não-contribuição de inati-
sembléias, concorrentemente com a União, respeita- vo. Então, qual é nossa situação? Se mantivermos o
das as limitações, legisle sobre sua previdência. De . que foi aprovado no Senado Federal, estaremos in-
outra forma, estaremos pisando na Carta Magna. serindo na Constituição Federal a contribuição do
Quero esclarecer isso. inativo; se entrarmos na outra proposta apresentada,

E mais: a emenda proposta por nós e pelas Li- estaremos liberando para que Govemos estaduais e
deranças de todos os partidos beneficia os aposen- municipais cobrem dos inativos!
tados, e ainda temos a palavra empenhada do Presi- Portanto, nenhuma das duas soluções favore-
dente da República de que, uma vez que o Congres- cem o ponto que queremos, e acho que toda a po-
so vote agora essa medida, S.Exa. eliminará da me- pulação brasileira quer, ou seja, a vedação da co-
dida provisória o que vem cobrando, no nosso en- brança do inativo. Assim sendo, o PPS está em obs-
tendimento, data venia, inconstitucionalmente. trução.

Era o que tinha a dizer. Peço aos colegas do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
meu partido e aos colegas que nos ouviram que vo- está em obstrução.
tem "não·. Assim estaremos protegendo os aposen- Como vota o PL?
tados e os pensionistas. (Palmas.) O SR. LUIZ BUAIZ (PL-ES. Sem revisão do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não" ao texto.
votam os SIS. Líderes? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem vota "não".
revisão do orador.) -Sr. Presidente, ouvi atentamen- Como vota o PSB?
te a discussão e resolvi votar "não", conforme a posi- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
ção apresentada aqui. Apesar disso, quero registrar Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, vamos ex-
que a questão da autonomia dos Estados e Municí- por o seguinte quadro imaginário: ninguém discutiu,
pios não apareceu em momento algum da discus- até agora, se a higidez laborista do trabalhador rural
são. do interior do Piauí é maior ou menor do que a do

Houve vários momentos em que aqui se legis- trabalhador do interior de São Paulo. De repente es-
lou para todos. O texto que o Deputado Gerson Pe- tão levantando aqui a questão do pacto federativo,
res leu- atribui ao Estado a competência de criar seu dizendo que estamos fazendo interferência direta
sistema de previdência e de obter a contribuição, nos Estados e Municípios. Por que essa matéria não
mas de servidores. Não faz referência aos inativos. foi levantada quando se analisava a higidez laboris-
O texto não menciona inativos. E S.Exa. não perce- ta, independentemente da função?
beu que estamos discutindo a questão dos inativos. Ora, Sr. Presidente, na verdade, estão queren-
Portanto, a argumentação de S.Exa. também é fal- do justificar o injustificável. Estamos defendendo que
sa, e a argumentação que se apresentou aqui acer- não haja mesmo contribuição de inativos e pensio-
ca da autonomia dos Estados e Municípios e do pac- nistas, e não maquiando uma emenda para que ina-
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tivos e pensionistas de Municípios e de Estados pa- tadorias maiores, as dos inativos que ganham mais
guem. Isso tem que ser denunciado: existe uma ma- de 1.200 reais, mas o texto é explícito: não poderá
quiagem para fazer com que inativos e pensionistas haver cobrança dos pequenos servidores - de um
de Municípios e de Estados paguem! professor aposentado, por exemplo, que ganha 500

Na verdade, não podemos admitir esse tipo de reais, de um servente aposentado que ganha 150
maquiagem. Assim sendo, o Partido Socialista Brasi- reais; é isso que reza o texto oriundo do Senado.
leiro está em obstrução, porque não é admissível Ora, se, para corrigir a cobrança dos que ga-
esse tipo de maquiagem, nem medida como essa. nham mais, eu retiro esse texto, a conseqüência ló-

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem gica será a de que o Governador X, Y ou Z poderá
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido Traba- cobrar do servente, da atendente e do professor
Ihista Brasileiro vota "não". essa contribuição.

O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Sem revi- Esta é uma questão de lógica. Pergunto ao Re-
são do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo: nossas lator se estou enganado. Desejo obter esclarecimen-
argumentações foram objetivas e concretas, não tos a esse respeito para poder votar com consciên-
possuindo nada de falso ou de maquiagem. Trata-se cia, porque, no meu entendimento, a emenda está
de uma argumentação clara, transparente e objetiva. saindo pior do que o soneto. Para proteger os que
O que o Governo quer é que os contribuintes não ganham mais, até mesmo altos salários, e para evi-
paguem, ou seja, o Governo já se definiu. A maneira tar a cobrança sobre seus salários, estamos possibi-
que encontramos para tanto é retirar o assunto do litando que em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio
texto a fim de que o Governo cumpra sua palavra. E de Janeiro e na Bahia a servente, a atendente, o
o que queremos é que o inativo não pague. Se, professor e o auxiliar de ensino, por exemplo, pa-
amanhã, alguém propuser uma nova emenda, luta- guem a contribuição previdenciária quando aposen-
remos para que os inativos não paguem. Trata-se tados?
apenas disso. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V.Exa.

O PPB defende isso junto com outros partidos fez a pergunta ao Relator. Vamos ouvir o Líder do
desde 1995. Batalhamos por esse ponto de vista. Bloco.
Por isso votamos "não". O SR. EDUARDO JORGE - O Relator precisa

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, esclarecer se isso é verdade ou não.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. palavra o nobre Deputado Humberto Costa, Líder do
Exa. a palavra. Bloco de Oposição.

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT-SP. Sem O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, na verdade, não Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o proble-
'9stou falando pelo Bloco de Oposição, pelo qual fa- ma é que está havendo um diálogo áspero e não...
lará nosso Líder. Entretanto, pergunto a V.Exa. se, li-
beralmente, posso encaminhar uma pergunta ao Re- O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT-SP. Sem
lator, a fim de esclarecer essa confusão. revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Relator está

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Solicito dizendo que eu não o ouvi; desculpe-me, mas está
confirmando que se pode cobrar da servente, do

que V.Exa. faça sua pergunta ao Líder do Bloco, que professor aposentado. É isso que eles irão resolver.
pedirá esclarecimentos ao Relator.

O SR. EDUARDO JORGE _ Sr. Presidente, Mas não se vai cobrar do que recebe mais?
não se trata de um encaminhamento, mas de algo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
que pode ajudar a esclarecer a matéria, pois está do Eduardo Jorge, a palavra está com o Líder do
havendo uma confusão na interpretação da propos- Bloco de Oposição.
ta. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ao in- revisão do orador.) -Quem vai decidir são as As-
vés de ficarmos perdendo tempo, solicito que V.Exa. sembléias Legislativas. Nós não vamos legislar a
mesmo faça a pergunta, Deputado Eduardo Jorge. esse respeito.

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
minha questão é dirigida ao Relator, a quem peço palavra o Líder do Bloco.
que esclareça tal ponto. Mantido o texto como veio O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
do Senado, pode haver cobrança sobre as aposen- Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, é im-
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portante denunciar o que hoje está por trás do posi
cionamento da Liderança governista.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Olhem o deses
pero. (Tumulto no plenário.)

O SR. HUMBERTO COSTA - Peço a V.Exa.
que respeite meu direito à palavra, que me foi con
cedida pelo Presidente. Não aceito provocações da
sua parte. V.Exa. peça a palavra para poder usá-Ia.
(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Líder do Bloco de Oposição.

Deputado Humberto Costa, continue o seu en
caminhamento.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primei
ro lugar, temos de denunciar o que foi feito aqui. On
"tem, estava sendo encaminhado DVS que atendia a
todas as preocupações de todas as bancadas desta
Casa. Foi proposto, inclusive, que a bancada de
Oposição apoiasse e assinasse aquele DVS. E nós
nos propúnhamos a assiná-lo.

O que aconteceu de ontem para hoje? Gover
nadores de vários Estados começaram a pressionar
no sentido de que a adoção daquele DVS iria impe
di-los de continuar a cobrar contribuição de inativos,
de pensionistas e de aposentados, para suas caixas
de previdência estadual.

O espírito que havia antes era o de eliminar de
finitivamente a contribuição de todos os aposenta
dos, sejam de órgãos federais, sejam estaduais, se
jam municipais. Esse acordo foi quebrado e, com a
apresentação do DVS, não há qualquer garantia de
que, no caso dos federais, a cobrança não será feita,
pois hoje há uma medida provisória que garante
essa cobrança. Além disso, o art. 195 da Constitui
ção garante que não se cobrará do aposentado pelo
Regime Geral, mas pode-se cobrar, por um entendi
mento implícito, do servidor público aposentado.

O que queríamos, desde o início, era uma re
dação, objeto ou de DVS ou de emenda aglutinativa,
que deixasse clara a questão. O Governo não acei
ta.

Então, é importante dizer que aquilo que o Go
verno quer, ou seja, imputar à Oposição o ônus da
continuidade desse texto, que é ruim e nós denun
ciamos desde o primeiro momento, caracteriza-se
como manobra política. Essa denúncia tem de ser
feita. O que está em jogo não é o conteúdo, não é
quem será beneficiado ou prejudicado. Há, sim, uma
manobra política em curso para beneficiar os Gover
nadores e, ao mesmo tempo, colocar a Oposição em
situação difícil.

Quanto a esse primeiro processo, a Oposição
coloca-se em obstrução. No decorrer da votação, se
o quorum for mantido, declararemos nosso voto.

Mais uma vez, denunciamos a postura autoritá
ria e oportunista adotada pela direção das Lideran
ças governistas. (Palmas.)

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
acredita nos acordos. E houve acordo da base go
vernista, porque é Maioria, e a Maioria irrita a Mino
ria, que não consegue aceitar a supremacia da
Maioria, base da democracia.

O PMDB vota "não", pela supressão.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
é preciso que a serenidade retorne a este plenário.
Durante todo o dia, tivemos a oportunidade de de
mocraticamente retomar o debate sobre matéria tão
relevante, e certamente o bom convívio democrático
é fundamental para que cheguemos ao fim desta
discussão, preservando este Parlamento. Está-se
desvirtuando um pouco o objeto da discussão.

Tomo a liberdade de chamar a atenção dos
meus nobres pares, tanto dos partidos que apóiam o
Gov'::."i10 quanto da Oposição, para dizer de forma
extremamente clara que estamos votando, neste ins
tante, a retirada da obrigatoriedade da contribuição
de inativos e pensionistas que consta do texto do
Senado. O resto da questão será objeto de uma dis
cussão política que poderá ocorrer no futuro. Mas,
neste momento, temos apenas duas alternativas. Os
que querem a retirada votarão "não", pela supressão
do § 1ºdo art. 40. E nós votaremos "não".

Portanto, há aqueles que votam "não" e os que
se abstêm de votar; é um recurso regimental, não
votam para que se retire do texto a obrigatoriedade
da contribuição. Esta é a questão pontual que está
sendo votada neste instante, Sr. Presidente.

Já foi dito aqui pelo Líder do Governo, Deputa
do Luis Eduardo, que haverá a reedição de medida
provisória, inclusive com correções da alíquota co
brada, passando provavelmente essa alíquota para
zero. Nada impede que nós continuemos conversan
do. Eu tenho meu ponto de vista e já o externei aqui.
Mas neste momento, assim como aqueles que que
rem retirar do texto a obrigatoriedade da contribui
ção, nós que queremos a isenção da contribuição
para os inativos e aposentados votaremos "não", Sr.
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, ouvi atentamen
te alguns dos argumentos utilizados e, em primeiro
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lugar, digo que há um compromisso da base gover- O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi-
nista de retirar a contribuição dos inativos da União. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
E nós vamos fazê-lo. Os 16,5 milhões de aposenta- o voto "não".
dos e pensionistas do INSS nunca pagaram nem O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
vão pagar contribuição. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

Em segundo lugar, nós vamos retirar os 11 % Oposição está em obstrução.
que os aposentados e pensionistas pagavam sobre O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
a contribuição. Se não havia contribuição, eles terão revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido Traba-
um lucro de 11%. E esse é um acordo feito pelos Ihista Brasileiro recomenda o voto "não".
partidos da base de sustentação do Governo, por in- O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
termédio do Líder Luis Eduardo, que foi muito feliz Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
na sua explanação. vota "não".

Nós não podemos legislar sobre Estados e Mu- O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
nicípios, porque isso fere o princípio federativo. Além Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PSB está
do mais, Sr. Presidente, em vez de beneficiar os em obstrução.
aposentados e pensionistas da União, isso poderia O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
criar uma inconstitucionalidade e derrubar o princí- revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PFL recomen-
pio. da o voto "não".

Por isso, Sr. Presidente, temos que fazer o que
Líder do Governo fez: assumir o compromisso de al
terar a medida provisória, suprimir o dispositivo que
retira os 11 % de contribuição por parte dos inativos.
Vamos fazer isso para cumprir o acordo feito e bene
ficiar aposentados e pensionistas. Não tenho dúvida
de que muitos Estados e Municípios que hoje co
bram dos aposentados e pensionistas vão deixar de
fazê-lo, mas por força do trabalho de quem de direi
to, as Assembléias Legislativas e as Câmaras Muni
cipais.

Desta forma, o PFL recomenda o voto "não".

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, será possível que a
base não tenha o direito de modificar uma votação
de acordo com o compromisso assumido por nós, Lí
deres da base, com nossos respectivos companhei
ros? O Deputado Gerson Peres foi extremamente
claro; foi S.Exa. quem, em nome da base, negociou
a fórmula da retirada, para que não haja contribuição
por parte dos inativos da União. Isso vamos fazer
agora, não vamos esperar. Essa é uma questão de
honra para a base de sustentação do Governo. Va
mos votar "não", para que se retire do texto constitu
cional essa possibilidade de cobrança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Deputados que tomem seus lugares para facili
tar a votação e para que apareça o maior número de
votantes no painel desde já.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es
tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa. a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição está em obstrução.
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o SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar de Oposição encontra-se em obstrução.

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não·, fazendo va
ler o acordo para que os aposentados e os pensio
nistas da União não mais contribuam com 11%. É
um acordo que vamos cumprir.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

A SRA. VANESSA FELlPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA FELlPPE (PFL-RJ. Sem re
visão da oradora.) -Sr. Presidente, desejo apenas
ratificar meu voto "não".

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, também ratifico meu
voto ·não·, pelo fim da contribuição por parte dos
inativos.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução. .

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ·não".

O SR. LUIS BARBOSA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. LUIS BARBOSA (PPB-RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas di
zer que o meu voto é "não·.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PMDB reco
menda o voto "não·.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo
apenas que meu voto é "não".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
aos Parlamentares que venham ao plenário. A maté
ria necessita de quorum qualificado, e a posição do
PSDB é pela não contribuição por parte de aposen
tados e pensionistas. Portanto, o voto é "não·.

O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT-SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco de Opo
sição está em obstrução.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB-RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA - (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição continua em obstrução.

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro recomenda o voto "não·.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "não".

O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB-MG.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, por uma
questão de consciência, nesta votação meu voto é
·não·.
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o SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, continua
mos em obstrução. Mas pedimos aos Srs. Parla
mentares do Bloco de Oposição que aguardem o en
caminhamento da Liderança.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro encontra-se em obstrução.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE: Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "não" e solicita aos Srs. Deputados que
acorram ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apro
veito a oportunidade, antes de os Srs. Deputados
deixarem o plenário, para fazer um registro. Estamos
chegando ao fim da convocação extraordinária, e sa
bem V.Exas. que ao início dela havia a expectativa
de que nada se produzisse no' Congresso Nacional,
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Entretanto estamos dando um exemplo de trabalho.
Aprovamos projetos da maior importância, do maior
interesse da sociedade brasileira. Hoje, com os de
bates mais amplos e acalorados, realizamos a vota
ção da reforma da Previdência.

Neste sentido, a Mesa Diretora desta Casa
cumprimenta os Srs. Deputados pelo dever cumpri
do, pelo trabalho que exerceram em nome da nacio
nalidade e em nome do povo brasileiro. Ao cumpri
mentar a todos, declara que, em sessão ordinária ou
extraordinária, o Legislativo sempre produz bem e
adequadamente. (Palmas.)

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do PMDB quer cumprimentá-lo pela forma segu
ra, tranqüila e sábia como vem conduzindo os traba
lhos da reforma da Previdência. O PMDB sente-se
muito orgulhoso de tê-lo como Presidente, e assim
muito mais se sente esta Casa e o Brasil.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (BlocolPT-SE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Bloco de Opo-

sição, desde a origem deste debate nesta Casa,
teve uma posição muito nítida com relação a esse
ponto. Para nós era uma questão de princípio, fun
dada numa leitura correta do texto da Constituição.
Era inadmissível, como aliás já anunciara a Comis
são de Justiça, a cobrança relativa aos inativos.

Ao longo do debate, mantivemo-nos firme nes
sa posição. Hoje, com o trabalho dos Deputados
Humberto Costa e Eduardo Jorge, conseguimos
neste plenário - fora do microfone, evidentemente 
declaração do Sr. Relator segundo a qual de fato a su
pressão, como pretendida, poderá penitenciar o pe
queno servidor público, a professora, o enfermeiro, o
servente, a zeladora do Município e dos Estados, já
que não vigerá mais a regra que estabelece a proibi
ção de descontos em salários abaixo de 1.200 reais.

Estamos denunciando, como denunciou o Depu
tado Humberto Costa, a tentativa de golpe político.

A Oposição declara o fim da obstrução, mas
sem perder o tom da denúncia, sem deixar'de dizer
que a base do Governo cedeu à pressão dos Gover
nadores, preferindo uma redação ruim que peniten
cia os mais pobres, como é, aliás, a lógica geral des
sa reforma.

Vamos recomendar o voto "não" porque, para
nós, é uma questão de princípio. Quem já contribuiu
não pode contribuir mais depois de aposentado. Mas
vamos desafiar a base do Governo para um debate
no segundo turno, porque apresentaremos emenda
aglutinativa e novo destaque supressivo para buscar
consertar o equívoco, ou, mais do que equívoco, a
injustiça que está para ser feita contra os humildes
servidores, contra servidores públicos de Estados e
Municípios que ficaram desprotegidos ante a sanha
arrecadadora.

Nesse sentido, o Bloco da Oposição suspende
a obstrução e recomenda o voto "não·.

O SR. ASDRÚBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ASDRÚBAL BENTES (Bloco/PMDB
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dese
jo apenas declarar meu voto "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto "não·.
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O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, Invoco o Regimento Interno para pedir a V.Exa.
peço a palavra pela ordem. que registre meu voto em branco, porque não posso

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. votar ma~éria que me interessa pessoalmente, so-
Exa. a palavra. bretudo quando se comete uma injustiça contra o

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem povo brasileiro.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero insistir no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
que disse anteriormente sobre essa matéria. Minha Deputada Sandra Starling, V.Exa. tem o direito regi-
declaração foi muito clara. Infelizmente, naquele mo- mental de fazê-lo, e constará da ata seu voto em
mento, o Deputado Eduardo Jorge e a Oposição não branco.
estavam ouvindo. Portanto, vou repetir, já que meu O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
nome foi citado algumas vezes. peço a palavra pela ordem.

O Senado Federal determinou de forma muito O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
clara a cobrança de contribuição previdenciária de Ex.a a palavra.
inativos e pensionistas que recebem mais de 1.200 O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
reais. Está muito claro. A Oposição tem dificuldade são do orador.) - Sr. Presidente, tenho pela Deputa-
de ouvir e apela para o grito. da Sandra Starling admiração e respeito. Entretanto,

Sr. Presidente, esse dispositivo veio com uma repilo a insinuação de S. Ex.a de que Governadores
determinação muito clara do Senado Federal. O que pressionaram os Deputados para inserir esse dispo-
fizemos aqui, por um acordo político da base do Go- sitivo. Nós fomos incumbidos pelo Bloco das Lide-
verno, foi a subtração do § 1ºdo art. 40. Mantivemos ranças de estudar a matéria, analisar a fórmula le-
o parágrafo único do art. 149, que sequer constava gal, constitucional, correta, decente, generosa, não
do projeto. Permanece a atual situação: há Estados cruel nem ignóbil, de apresentá-Ia ao Congresso Na-
que cobram e outros que não cobram. Essa é uma cional. Não tenho intimidade com o Governador Má-
questão de autonomia de Estados e Municípios. O rio Covas; não conheço o Governador Marcello Alen-
Deputado Gerson Peres informa que o Estado do caro Não veio aqui Governador algum, nem qualquer
Paraná cobra a contribuição de inativos e pensionis- deles teria topete para tratar do assunto e pressio-
tas há trinta anos. nar-nos na realização de um trabalho dessa nature-

Portanto, Sr. Presidente, simplesmente preser- za, da mais alta responsabilidade, que envolve o
vamos a autonomia federativa e mantivemos a deci- compromisso do nosso partido com a sociedade,
são relativa à União. É simplesmente isso. A Oposi- com os pobres e humildes.
ção não ouve e quer sempre ganhar no grito. Estou Essa é uma maneira não muito elegante e cor-
apenas repetindo o que havia dito, confirmando a in- reta de os nossos opositores registrarem nos Anais
formação dada pelo Deputado Gerson Peres no seu uma mancha em nosso procedimento. Em absoluto.
esclarecimento sobre a matéria. Agimos com isenção e responsabilidade. E desafio:

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, se fizéssemos o contrário, o Supremo Tribunal Fede-
peço a palavra pela ordem. ral iria dizer que estávamos errados. Feriríamos a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Constituição de cabo a rabo. Ela estabelece que os
V.Exa. a palavra. Estados podem suplementar, complementar, enfim,

A SRA. SANDRA STARLlNG (Bloco/PT-MG. legislar sobre a Previdência Social. Prevê a cobran-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, fui teste- ça da contribuição previdenciária dos servidores es-
munha do que efetivamente ocorreu, ouvindo depoi- taduais; estabelece que não podemos ferir o princí-
mentos aqui no plenário. Dez Governadores capita- pio da Federação. Com base em tudo isso, retiramos
neados pelos Governadores da Bahia, de Minas Ge- a fórmula cruel, esta sim, apresentada pelo Senado.
rais, de São Paulo e principalmente do Rio de Janei- Retiramos e conservamos o texto votado no princí-
ro fiz~ram com que fosse apresentada uma fórmula pio pela Câmara. Assim sendo, vamos reiniciar as
inaceitável. conversações para o futuro.

Não gostaria jamais de fugir à orientação da Li- Faço este registro porque os Anais desta
derança do meu partido. Mas sou aposentada e se· Casa às vezes são pesquisados e neles estaria
ria beneficiada por essa medida injusta, perversa e apenas uma banda da conversa. Aqui Governador
ignóbil, que permite tirar o dinheiro dos pensionistas algum meteu o bedelho. Votamos com consciên-
que ganham uma miséria para livrar a cara daqueles cia, protegendo os inativos, o que vou provar com
que ganham mais de 1.200 reais. fatos.
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Depois da promulgação da proposta de emen- sim que funciona a Federação -, por intermédio das
da constitucional, o Presidente da República retirará suas maiorias, das suas Assembléias e Câmaras,
a cobrança da medida provisória, que é inconstitu- definirem a cobrança da contribuição. O resto é jogo
cional e arbitrária. S. Ex.a não ouviu o conselho dos político, para o qual, lamento, a Oposição chegou
seus companheiros e insistiu numa cobrança indevi- muito atrasada.
da, mas agora assumiu o compromisso moral de re- O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
tirá-Ia, cumprindo o que votamos hoje. É o que que- palavra pela ordem.
remos: proteger os aposentados. Eles estão protegi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
dos. Ex.a a palavra.

Perdoe-me a Deputada Sandra Starling, mas O SR. JOSÉ PINOTTI (PSB - SP. Sem revi-
não é tanto assim quanto S. Ex.a disse. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB quer le-

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a vantar a obstrução. Entretanto, cumpro a obriga-
palavra pela ordem. ção de fazer uma observação referente ao nosso

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Estado, São Paulo. V. EX.a sabe que os inativos
Ex.a a palavra. que ganham menos de 1.200 reais estão pagando

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- contribuição previdenciária. V. EX.a sabe também
são do orador.) - Sr. Presidente, a exemplo do De- que, de acordo com o substitutivo do Relator, De-
putado Gerson Peres, tenho enorme respeito pela putado Arnaldo Madeira, os inativos deixariam de
Deputada Sandra Starling, uma das mais prepara- pagá-Ia em São Paulo. V. EX.a sabe também, e to-
das Parlamentares do meu Estado, Minas Gerais. dos devem saber, que a emenda supressiva esta-
Mas não posso, de forma alguma, permitir que uma belece a cobrança da contribuição para os inativos
inverdade prevaleça. de São Paulo. De tal forma, Sr. Presidente, que

S. Ex.a disse que uma Caravana de Governa- quero apenas acentuar que esta discussão foi ab-
dores de Estados aqui esteve para pressionar Parla- solutamente insuficiente e trouxe perplexidade; va-
mentares e defender interesses regionais. Sou do mos, talvez, com a supressão, beneficiar 10% de
partido do Govemador do meu Estado, a quem sou inativos federais e prejudicar 90% de inativos esta-
aliado politicamente. Em qualquer instante S. Ex.a duais, quando os Estados vão propor a contribui-
tocou nesse assunto comigo. Não sei se o fez com a ção para rechear seus cofres.
Deputada Sandra Starling. Comigo, em momento al- O PSB levanta a obstrução. Vai votar "não".
gum S. Ex.a ou qualquer outro Governador de Esta- Entretanto, quer deixar claro, aqui, que discussões
do tocou nesse assunto. O que fizemos aqui é de como essas não levam a nada, muito menos a uma
nossa inteira responsabilidade. E fizemos de forma fase que deveríamos ter de revalorização do Con-
cristalina, Sr. Presidente, como fizemos lá atrás, ao gresso Nacional.
impedir que houvesse redutor na aposentadoria de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
quem recebe até 1.200 reais. te, peço a palavra pela ordem.

Não acredito, Sr. Presidente, que possam ser O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
levados a sério aqueles que se furtaram à discus- Ex.aa palavra.
são, que abandonaram o recinto do debate político e O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
democrático e agora posam como defensores des- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
ses pouco privilegiados. Esses foram defendidos por que quem aqui citasse dados o fizesse corretamente
nós, porque não permitimos que sobre seus benefí- para que pudessem ser comprovados. Assim sendo,
cios incidisse qualquer redutor. Garantimos remune- quero aqui citar um dado. Diz-se que a contribuição
rações iguais à dos trabalhadores da ativa. Isso é que se está tirando da União representava 10% dos
agir com clareza. Ferir a Constituição, correr o risco inativos apenas no serviço público. Ora, são 700 mil,
de amanhã ver novamente o texto do Senado, que sendo que nos Estados existem 2 milhões. E 700,
obriga a contribuição previdenciária, reformulado em relação a 2 milhões, não representam 10%. É
pela Justiça, certamente não será o caminho da preciso citar os dados corretos.
base governista. Além do mais, houve o destaque supressivo

Agimos com absoluta clareza, assumimos o para evitar uma inconstitucionalidade, ou seja, que o
que fizemos, e nosso acordo foi este: isentar da con- princípio da {autonomia dos Estados e Municípios
tribuição os trabalhadores inativos e pensionistas da fosse alterado, vilipendiado. Deixemos que as As-
União. Caberá a cada Estado e Município - e é as- sembléias Legislativas e as Câmaras Municipais de
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Vereadores legislem sobre a matéria como tão clara
e transparentemente a Constituição assegura em vá
rios dispositivos. Se qualquer pessoa quisesse le
vantar uma argüição de inconstitucionalidade junto
ao Supremo Tribunal Federal, ganharia tranqüila
mente, porque o Congresso Nacional não pode le
gislar sobre Estados e Municípios. A atribuição é das
Assembléias legislativas e das Câmaras Municipais
de Vereadores.

Dessa forma, Sr. Presidente, fizemos aquilo
que acertamos. Retiramos a contribuição dos inati
vos da União, deixando que Estados e Municípios
façam o mesmo, mas por intermédio de quem é de
direito, repito, as Assembléias legislativas e as Câ
maras Municipais de Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na matéria an
terior meu voto foi "não".

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma for
ma meu voto foi "não".

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (Bloco/PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero que
fique registrado em ata o meu voto "não" em respei
to à liderança do meu Partido, representada pelo
Deputado Marcelo Déda. Mas quero fazer uma de
claração de voto mostrando que se trata de uma de
cisão errada, uma decisão que possibilitará a co
brança dos pequenos aposentados nos Estados.
Portanto, em obediência ao meu líder, voto "não",
mas faço uma declaração de voto por se tratar de
uma votação errada, equivocada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Eduardo Jorge, V. Ex.a deve encaminhar por es-
crito a declaração de voto. .

O SR. ARLINDO CHINAGlIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGlIA (BlocolPT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero de
clarar o voto "não" em respeito à decisão da lideran-

ça. Todavia, quero que conste da ata minha declara
ção de voto, da mesma forma como pediu o Deputa
do Eduardo Jorge. Entendo que a responsabilidade
não é do Bloco de Oposição; acreditávamos que se
ria encaminhado um destaque para impedir que
qualquer aposentado pagasse a contribuição. E esse
acordo, como o Deputado Inocêncio Oliveira relatou,
foi feito pela base governista. Portanto, não temos
responsabilidade sobre a matéria. Pretendemos fa
zer, no segundo turno, uma emenda aglutinativa,
como já anunciamos.

O SR. SERGIO AROUCA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS suspende
a obstrução e vota "não".

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PflESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR- LUIZ EDUARDO GREENHALGH (Blo
colPT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, agradeço, e imagino o cansaço de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não,
-estou bem disposto. (Risos no plenário.)

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Se
V. Ex.a está mesmo disposto, digo que votei "não"
em obediência à liderança, mas tenho as mesmas
dúvidas e o mesmo pensamento do Deputado
Eduardo Jorge. Digo também aos Parlamentares da
base do Govemo que a emenda saiu pior do que o
soneto, na minha opinião. A intenção era ganhar
uma manchete nos jornais anunciando que a refor
ma da Previdência foi aprovada, e que houve um
acordo para retirar a contribuição dos inativos, mas
julgo essa segunda circunstância, pelo que aqui foi
aprovado, absolutamente pior do que o pior já feito
pelo Senado da República nessa emenda para refor
ma da Previdência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Declaro

encerrada a votação. (Pausa.)
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.a a palavra.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (BlocolPT

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da
mesma forma, eu também gostaria de registrar que
votei "não", seguindo a orientação do líder do meu



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04229

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - NÃO
Arthur Virgilio - PSDB - NÃO
Átila Lins - PFL - NÃO
Euler Ribeiro - PFL - NÃO
João Thome Mestrinho - Bloco-PMDB - NÃO
Jose Melo - PFL - NÃO
Luiz Fernando - PPB - NÃO
Paudemey Avelino - PFL - NÃO

Rondônia

Confúcio Moutra - Bloco-PMDB - NÃO
Emerson Olavo Pires - PSDB - NÃO
Euripedes Miranda - Bloco-PDT NÃO
Expedito Júnior - PFL - NÃO
Marinha Raupp - PSDB - NÃO
Moises Bennesby - PSDB - NÃO
Oscar Andrade - PFL - NÃO
Silvemani Santos - PFL - NÃO

Acre

Carlos Airton - PPB - NÃO
Celia Mendes - PPB - NÃO
Chicão Brígido - PPB - NÃO
Emilio Assmar - PPB - NÃO
João Tota - PPB - NÃO
Osmir Lima - PFL - NÃO
Regina Lino - Bloco-PMDB - NÃO

Roraima

Alcestes Almeida - Bloco-PMDB - NÃO
Elton Rohnelt - PFL - NÃO
Francisco Rodrigues - PTB - NÃO
Luciano Castro - PSDB - NÃO
Luis Barbosa - PPB - NÃO
Moises Lipinik - PL - NÃO
Robério Araújo - PPB - NÃO
Salomão Cruz - PSDB - NÃO

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - NÃO
Eraldo Trindade - PPB - NÃO

partido. Mas entendo que a emenda ficou pior do Fatima Pelaes - PSDB - NÃO
que o soneto e que temos de melhorá-Ia no segundo Gervásio Oliveira - Bloco-PDT - NÃO
turno. Murilo Pinheiro - PFL - NÃO

Era o que eu tinha a dizer. Raquel Capiberibe - PSB-NÃO
O SR. MARCELO DÉDA (Bloco/PT - SE. Sem Sérgio Barcellos - PFL-NÃO

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço um minuto Valdenor Guedes - PPB - NÃO
de V. Ex.a apenas para registrar que a Liderança P rã
respeita as posições aqui expressas pelos compa- a
nheiros. No entanto, o encaminhamento feito pela Li- Anivaldo Vale - PSDB - NÃO
derança do Bloco em momento algum aderiu à lógi- Antonio Brasil- Bloco-PMDB - NÃO
ca do destaque governista. Ao contrário, a Liderança Asdrubal Bentes - Bloco-PMDB - NÃO
registrou suas críticas, no sentido de anunciar as Benedito Guimarães - PPB - NÃO
conseqüências desse destaque. Elcione Barbalho - Bloco-PMDB - NÃO

Em segundo lugar, a Liderança assumiu a res- Geraldo Pastana - Bloco-PT - NÃO
ponsabilidade, em nome do Bloco, de apresentar o Gerson Peres - PPB - NÃO
destaque supressivo em segundo turno, e, ainda em Giovanni Queiroz - Bloco-PDT - NÃO
primeiro turno, emenda aglutinativa para recolocar o Hilário Coimbra - PSDB - NÃO
tema em debate nesta Casa. José Priante - Bloco-PMDB - NÃO

Respeito a posição dos colegas, mas quero di- Nicias Ribeiro - PSDB - NÃO
zer que em momento algum, ao encaminhar a maté- Olávio Rocha - PSDB<",:," NÃO
ri~, aceitamos a lógica que presidiu a elaboração da Paulo Rocha - Bloco-PT - NÃO
emenda pelos Líderes da base governista. Raimundo Santos - PFL - NÃO

O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente, Socorro Gomes - Bloco-PCdoB - NÃO
peço a palavra pela ordem. Vic Pires Franco - PFL - NÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB 
TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação.

VOTARAM:
Sim: 5
NÃO: .481
ABSTENÇÕES: 5
TOTAL: 491
É rejeitado o dispositivo.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:
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Zila Bezerra - PFL - NÃO

Tocantins

Antonio Jàrge - PFL - NÃO
Darci Coelho - PFL - NÃO
Dolores Nunes - PFL - NÃO
Freire Júnior - Bloco-PMDB - NÃO
João Ribeiro - PFL - NÃO
Osvaldo Reis - PPB - NÃO
Paulo Mourão - PSDB - NÃO

Maranhão

Albérico Filho - Bloco-PMDB - NÃO
Antonio Joaquim Araujo - PL - NÃO
Costa Ferreira - PFL - NÃO
Eliseu Moura - PL - NÃO
Haroldo Sabóia - Bloco-PT - NÃO
Jayme Santa - PSDB - NÃO
Magno Bacelar - PFL - NÃO
Marcia Marinho - PSDB - NÃO
Nan Souza - PFL - NÃO
Neiva Moreira - Bloco-PDT - NÃO
Pedro Novais - Bloco-PMDB - ABSTENÇÃO
Roberto Rocha - PSDB - NÃO
Sarney Filho - PFL - NÃO
Sebastião Madeira - PSDB - NÃO

Ceará

Aécio de Borba - PPB - NÃO
Anibal Gomes - PSDB - NÃO
Antonio Balhmann - PPS - NÃO
Antonio dos Santos - PFL - NÃO
Arnon Bezerra - PSDB - NÃO
Edson Silva - PSDB - NÃO
Firmo de Castro - PSDB - NÃO
Gonzaga Mota - Bloco-PMDB - NÃO
Inácio Arruda - Bloco-PCdoB - NÃO
José Unhares - PPB - NÃO
José Pimentel- Bloco-PT - NÃO
Leônidas Cristino - PPS - NÃO
Nelson Otoch - PSDB - NÃO
Paes de Andrade - Bloco-PMDB - NÃO
Paulo Lustosa - Bloco-PMDB - NÃO
Pimentel Gomes - PPS - NÃO
Pinheiro Landim - Bloco-PMDB - NÃO
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - NÃO
Rommel Feijó - PSDB - NÃO
Ubiratan Aguiar - PSDB - NÃO
Vicente Arruda - PSDB - NÃO

Piaui

Ari Magalhães - PPB - NÃO
B.Sá - PSDB - NÃO

Ciro Nogueira - PFL - NÃO
Felipe Mendes - PPB - NÃO
Heráclito Fortes - PFL - NÃO
João Henrique - Bloco-PMDB - NÃO
Júlio Cesar - PFL - NÃO
Mussa Demes - PFL - NÃO
Paes Landim - PFL - NÃO

Rio Grande do Norte

Ana Catarina - Bloco-PMDB - NÃO
Augusto Viveiros - PFL - NÃO
Betinho Rosado - PFL - NÃO
Cipriano Correia - PSDB - NÃO
Henrique Eduardo Alves - Bloco-PMDB - NÃO
João Faustino - PSDB - NÃO
Ney Lopes - PFL - NÃO

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - NÃO
Alvaro Gaudêncio Neto - PFL - NÃO
Armando Abrlio - Bloco-PMDB - NÃO
Efraim Morais - PFL - NÃO
Enivaldo Ribeiro - PPB - NÃO
Gilvan Freira - PSB - NÃO
Ivandro Cunha Uma - Bloco-PMDB - NÃO
José Aldemir - Bloco-PMDB - NÃO
José Luiz Clerot - Bloco-PMDB - NÃO
Ricardo Rique - Bloco-PMDB - NÃO
Roberto Paulino - Bloco-PMDB - NÃO
Wilson Braga - PSDB - NÃO

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - NÃO
Alvaro Ribeiro - PSB - NÃO
Antonio Geraldo - PFL - NÃO
Fernando Ferro - Bloco-PT - NÃO
Fernando Lyra - PSB - NÃO
Gonzaga Patriota - PSB - NÃO
Humberto Costa - Bloco-PT - NÃO
Inocêncio Oliveira - PFL - NÃO
Jose Chaves - Bloco-PMDB - NÃO
José Jorge - PFL - NÃO
Jose Mendonça Bezerra - PFL - NÃO
Luiz Piauhylino - PFL - NÃO
Mendonça Filho - PFL - NÃO
Nilson Gibson - PSB - SIM
Osvaldo Coelho - PFL - NÃO
Pedro Correa - PPB - NÃO
Ricardo Heraclio - PSB - NÃO
Roberto Fontes - PFL - NÃO
Salatiel Carvalho - PPB - NÃO
Severino Cavalcanti - PPB - NÃO
Silvio Pessoa - Bloco-PMDB - NÃO
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Vicente Andre Gomes - PSB - NÃO
Wilson Campos - PSDB - NÃO
Wolney Queiroz - Bloco-PDT - NÃO

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - NÃO
Augusto Farias - PFL - NÃO
Benedito de Lira - PFL - NÃO
Ceci Cunha - PSDB - NÃO
José Costa - Bloco-PMDB - NÃO
Jose Thomaz Nono - PSDB - NÃO
Moacyr Andrade - PPB - NÃO
Pedro Luis Albuquerque - PFL - NÃO

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - NÃO
Bosco Franca - PMN - NÃO
Carlos Magno - PFL - NÃO
Cleonâncio Fonseca - Bloco-PMDB - NÃO
José Teles - PPB - NÃO
Marcelo Deda - Bloco-PT- NÃO
Messias Gois - PFL - NÃO
Pedro Valadares - PSB - NÃO

Bahia

Alcides Modesto - Bloco-PT - NÃO
Aroldo Cedrpz - PFL - NÃO
Benito Gama - PFL - NÃO
Claudio Cajado - PFL - NÃO
Colbert Martins - PPS - NÃO
Coriolano Sales - Bloco-PDT - NÃO
Domingos Leonelli - PSB - Abstenção
Eujacio Simões - PL - NÃO
Feliz Mendonça - PTB - NÃO
Geddel Vieira Lima - Bloco-PMDB - NÃO
Haroldo Lima - Bloco-PCdoB - NÃO
Jaime Fernandes - PFL - NÃO
Jairo Azi - PFL - NÃO
Jairo Carneiro - PFL - NÃO
Jaques Wagner - Bloco-PT - NÃO
João Almeida - PSDB - NÃO
João Carlos Bacelar - PFL - NÃO
João Leão - PSDB - NÃO
Jonival Lucas - PFL - NÃO
José Carlos Aleluia - PFL - NÃO
José Lourenço - PFL - NÃO
José Rocha - PFL - NÃO
Leur Lomanto - PFL - NÃO
Luis Eduardo - PFL - NÃO
Luiz Alberto - Bloco PT - NÃO
Luiz Braga - PFL - NÃO
Luiz Moreira - PFL - NÃO
Manoel Castro - PFL - NÃO

Mario Negromonte - PSDB - NÃO
Nestor Duarte - PSDB - NÃO
Pedro Irujo - Bloco-PMDB - NÃO
Prisco Viana - PPB - NÃO
Roberto Santos - PSDB - NÃO
Roland Lavigne - PFL - NÃO
Sergio Carneiro - Bloco-PDT - NÃO
Severiano Alves - Bloco-PDT - NÃO
Simara Ellery - Bloco-PMDB - NÃO
Ursicino Queiroz - PFL - NÃO
Walter Pinheiro - Bloco-PT - NÃO

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - NÃO
Aécio Neves - PSDB - NÃO
Antonio do Valle - Bloco-PMDB - NÃO
Aracely de Paula - PFL - NÃO
Armando Costa - Bloco-PMDB - NÃO
Bonifácio de Andrada - PSDB - NÃO
Carlos Melles - PFL - NÃO
Danilo de Castro - PSDB - NÃO
Elias Murad - PSDB - NÃO
Eliseu Resende - PFL - NÃO
Fernando Diniz - Bloco-PMDB - NÃO
Francisco Horta - PFL - NÃO
Genesio Bernardino - Bloco-PMDB - NÃO
Herculano Anghinetti - PPB - NÃO
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - NÃO
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - NÃO
Israel Pinheiro - PTB - NÃO
Jaime Martins - PFL - NÃO
Joana Darc - Bloco-PT - NÃO
João Fassarella - Bloco-PT - NÃO
João Magalhães - Bloco-PMDB - NÃO
José Santana de Vasconcellos - PFL - NÃO
Lael Varella - PFL - NÃO
Mareio Reinaldo Moreira - PPB - NÃO
Marcos Lima - Bloco-PMDB - NÃO
Maria Elvira - Bloco-PMDB - NÂO
Mario de Oliveira - PPB - NÃO
Maurício Campos - PSDB - NÃO
Mauro Lopes - Bloco-PMDB - NÃO
Narcio Rodrigues - PSDB - NÃO
Neif Jabur - Bloco-PMDB - Abstenção
Nilmário Miranda - Bloco-PT - NÃO
Odelmo Leão - PPB - NÃO
Osmânio Pereira - PSDB - NÃO
Paulo Delgado - Bloco-PT - NÃO
Paulo Heslander - PTB - NÃO
Philemon Rodrigues - PTB - NÃO
Raul Belém - PFL - NÃO
Roberto Brant - PSDB - NÃO
Romel Anizio - PPB - NÃO
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Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - NÃO
Aldir Cabral- PFL - NÃO
Alexandre Cardoso - PSB - NÃO
Alexandre Santos - PSDB - NÃO Alvaro Valle

-PL-NÃO
Arolde de Oliveira - PFL - NÃO
Ayrton Xerez ..• PSDB - NÃO
Candinho Mattos - PSDB - NÃO
Carlos Alberto Campista - PFL - NÃO
Carlos Santana - Bloco-PT - NÃO
Cidinha Campos - Bloco-PDT - NÃO
Eurico Miranda - PPB - NÃO
Fernando Gabeira - PV - NÃO
Fernando Gonçalves - PTB - NÃO
Fernando Lopes - Bloco-PDT - NÃO
Francisco Silva - PPB - NÃO
Itamar Serpa - PSDB - NÃO
Jair Bolsonaro - PPB - NÃO
Jandira Feghali - Bloco-PCdoB - NÃO
João Mendes - PPB - NÃO
Jorge Wilson - Bloco-PMDB - NÃO
Jose Egydio - PFL - NÃO
Jose Mauricio - Bloco-PDT - NÃO
Laprovita Vieira - PPB - NÃO
Laura Carneiro - PFL - NÃO
Lima Netto - PFL - NÃO
Lindberg Farias - PSTU - NÃO
Marcia Cibilis Viana - Bloco-PDT - NÃO

Ronaldo Perim - Bloco-PMDB - NÃO Mareio Fortes - PSDB - NÃO
Saraiva Felipe - Bloco-PMDB - NÃO Milton Temer - Bloco-PT - NÃO
Sérgio Miranda - Bloco-PCdoB - NÃO Miró Teixeira -Bloco-PDT - NÃO
Sergio Naya - Bloco-PMDB - NÃO Moreira Franco - Bloco-PMDB - NÃO
Silas Brasileiro - Bloco-PMDB - NÃO Noel de Oliveira - Bloco-PMDB - NÃO
Silvio Abreu - Bloco-PDT - NÃO Osmar Leitão - PPB - NÃO
Tilden Santiago - Bloco-PT - NÃO Paulo Feijo - PPB - NÃO
Vittorio Medioli - PSDB - Sim Paulo Nascimento - PPB - NÃO
Wagner do Nascimento - PPB - NÃO Roberto Campos - PPB - NÃO
Zaire Rezende - Bloco-PMDB - NÃO Roberto Jefferson - PTB - NÃO

Espirito Santo Ronaldo Cezar Coelho - PSD~ - NÃO
Ronaldo Santos - PSDB - NAO

Adelson Salvador - Bloco-PMDB - Abstenção Rubem Medina - PFL - NÃO
_ Etevalda Grassi de Menezes - BlocQ-PMDB - Sérgio Arouca - PPS - NÃO

NAO Simão Sessim - PPB - NÃO
Feu Rosa - PSDB - NÃO _ Vanessa Felippe - PFL - NÃO
João Coser - Bloco-PT - NAO S- P I
L . B . PL NA-O ao au oU1Z ualz- -
Luiz Durão - PFL - NÃO Adhemar de Barros Filho - PPB - NÃO
Marcus Vicente - PSDB - NÃO Alberto Goldman - PSDB - NÃO
Nilton Baiano - PPB - NÃO Aldo Rebelo - Bloco-PCdoB - NÃO
Rita Camata - Bloco-PMDB - NÃO Almino Affonso - PSB - NÃO
Roberto Valadão - Bloco-PMDB - NÃO Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - SIM

Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - NÃO
Arlindo Chinaglia - Bloco-PT - NÃO
Arnaldo Faria de Sá - PPB - NÃO
Arnaldo Madeira - PSDB - NÃO
Ary Kara - PPB - NÃO
Carlos Apolinário - Bloco-PMDB - NÃO
Celso Russornanno - PPB - NÃO
Corauci Sobrinho - PFL - NÃO
Cunha Bueno - PPB - NÃO
Cunha Lima - PPB - NÃO
Dalila Figueiredo - PSDB - NÃO
De Velasco - Bloco-PRONA - NÃO
Delfim Netto - PPB - NÃO
Duilio Pisaneschi - PTB - NÃO
Edinho Araujo - Bloco - PMDB - NÃO
Eduardo Coelho - PSDB - NÃO
Eduardo Jorge - Bloco-PT - NÃO
Fernando Zuppo - Bloco-PDT - NÃO
Franco Montoro - PSDB - NÃO
Helio Bicudo - Bloco-PT - NÃO
Helio Rosas - Bloco-PMDB - NÃO
Ivan Valente - Bloco-PT - NÃO
Jair Meneguelli - Bloco-PT - NÃO
João Paulo - Bloco-PT - NÃO
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - NÃO
Jose Anibal- PSDB - NÃO
Jose Augusto - PPS - NÃO
Jose Coimbra - PTB - NÃO
Jose de Abreu - PSDB - NÃO
Jose Genoino - Bloco-PT - NÃO
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Jose Machado Bloco-PT NÃO
Jose Pinotti - PSB - NÃO
Jurandyr Paixão - PPB - NÃO
koyu lha - PSDB - NÃO
Lamartine Posella - PPB - NÃO
Luciano Zica - Bloco-PT - NÃO
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco-PT - NÃO
Luiz Gus'liken - Bloco-PT - NÃO
Luiz Maximo - PSDB - NÃO
Maluly Netto - PFL - NÃO
Marcelo Barbieri - Bloco-PMDB - NÃO
Marcos Vinicius de Campos - PFL - NÃO
Marquinho Chedid - Bloco PSD - NÃO
Marta Suplicy - Bloco-PT - NÃO
Michel Temer - Bloco-PMDB - Abstenção (Art.

17 § 1º do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - NÃO
Paulo Lima - PFL - NÃO
Pedro Yves - PPB - NÃO
Ricardo Izar - PPB - NÃO
Robson Tuma - PFL - NÃO
Salvador Zimbaldi - PSDB - NÃO
Silvio Torres - PSDB - NÃO
Teima de Souza - Bloco-PT - NÃO
Tusa Angerami - PSDB - NÃO
Ushitaro Kamia - PPB - NÃO
Vadão Gomes - PPB - NÃO
Valdemar Costa Neto - PL - NÃO
Vicente Cascione - PTB - NÃO
Wagner Rossi - Bloco-PMDB - NÃO
Wagner Salustiano - PPB - NÃO
Welson Gasparini - PSDB - NÃO
Zulaie Cobra - PSDB - SIM

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PSDB - NÃO
Gilney Viana - Bloco-PT - NÃO
Murilo Domingos - PTB - NÃO
Pedro Henry - PSDB - NÃO
Rodrigues Palma - PTB - NÃO
Rogerio Silva - PFL - NÃO
Tete Bezerra - Bloco-PMDB - NÃO
Welinto Fagundes - PL - NÃO

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco-PCdoB - NÃO
Augusto Carvalho - PPS - NÃO
Benedito Domingos - PPB - NÃO
Chico Vigilante - Bloco-PT - NÃO
Jofran Frejat - PPB - NÃO
Maria Laura - Bloco-PT - NÃO
Osorio Adriano - PFL - NÃO
Wigberto Tartuce - PPB - NÃO

Goias

Aldo Arantes - Bloco-PC do B - NÃO
Barbosa Neto - Bloco-PMDB - NÃO
Carlos Mendes - Bloco-PMDB - NÃO
Jovair Arantes - PSDB - NÃO
Lidia Quinan - Bloco-PMDB - NÃO
Marconi Perillo - PSDB - NÃO
Maria Valadão - PTB - NÃO
Nair Xavier Lobo - Bloco-PMDB - NÃO
Orcino Gonçalves - Bloco-PMDB - NÃO
Pedrinho Abrão - PTB - NÃO
Pedro Canedo - PL - NÃO
Pedro Wilson - Bloco-PT - NÃO
Roberto Balestra - PPB - NÃO
Rubens Cosac - Bloco-PMDB - NÃO
Sandro Mabel- Bloco-PMDB - NÃO
Vilmar Rocha - PFL - NÃO
Ze Gomes da Rocha - Bloco-PSD - NÃO

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PSDB - NÃO
Marçal Filho - PSDB - NÃO
Marilu Guimarães - PFL - NÃO
Marisa Serrano - PSDB - NÃO
Nelson Trad - PTB - NÃO
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - SIM
Saulo Queiroz - PFL - NÃO

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - NÃO
Affonso Camargo - PFL - NÃO
Alexandre Ceranto - PFL - NÃO
Antonio Ueno - PFL - NÃO
Basilio Villani - PSDB - NÃO
Chico da Princesa - PTB - NÃO
Dilceu Sperafico - PTB - NÃO
Djalma de Almeida Cesar - Bloco - PMDB 
NÃO
Fernando Ribas Carli - PPB - NÃO
Flavio Ams - PSDB - NÃO
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - NÃO
João Iensen - PPB - NÃO
Jose Borba - PTB - NÃO
Jose Janene - PPB - NÃO
Luciano Pizzatto - PFL - NÃO
Luiz Carlos Hauly - PSDB - NÃO
Maurício Requião - Bloco-PMDB - NÃO
Max Rosenmann - PSDB - NÃO
Moacir Micheletto - Bloco-PMDB - NÃO
Nedson Micheleti - Bloco-PT - NÃO
Nelson Meurer - PPB - NÃO
Odilio Balbinotti - PSDB - NÃO



04234 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

Padre Roque - Bloco-PT - NÃO
Paulo Bernardo - Bloco-PT - NÃO
Paulo Cordeiro - PFL - NÃO
Renato Johnson - PSDB - NÃO
Ricardo Barros - PPB - NÃO
Ricardo Gomyde - Bloco PCdoB - NÃO
Valdomio Meger - PFL - NÃO
Werner Wanderer - PFL - NÃO

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco PMDB - NÃO
Dercio Knop - Bloco-PDT - NÃO
Edinho Bez - Bloco-PMDB - NÃO
Edison Andrino - Bloco-PMDB - NÃO
Hugo Biehl- PPB - NÃO
João Pizzolatti - PPB - NÃO
Jose Carlos Vieira - PFL - NÃO
Mario Cavallazzi - PPB - NÃO
Milton Mendes - Bloco-PT - NÃO
Neuto de Conto - Bloco-PMDB - Nâo
Paulo Bauer - PFL - NÃO
Paulo Bornhausen - PFL - NÃO
Paulo Gouvea - PFL - NÃO
Serafim Venzon - Bloco-PDT - NÃO
Valdir Colatto - Bloco-PMDB - NÃO
Vanio dos Santos - Bloco-PT - NÃO

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco-PT - NÃO
Adroaldo Streck - PSDB - NÃO
Adylson Motta - PPB - NÃO
Airton Dipp - Bloco-PDT - NÃO
Augusto Nardes - PPB - NÃO
Carlos Cardinal - Bloco-PDT - NÃO
Darcisio Perondi - Bloco-PMDB - NÃO
Esther Grossi - Bloco-PT - NÃO
Ezidio Pinheiro - PSDB - NÃO
Fetter Junior - PPB - NÃO
Germano Rigotto - Bloco-PMDB - NÃO
Jair Soares - PPB - NÃO
Jarbas Lima - PPB - NÃO
Julio Redecker - PPB - NÃO
Luis Roberto Ponte - Bloco-PMDB - NÃO
Luiz Mainardi - Bloco-PT - NÃO
Matheus Schmidt - Bloco-PDT - NÃO
Miguel Rossetto - Bloco-PT - NÃO
Nelson Harter - Bloco-PMDB - NÃO
Nelson Marchezan - PSDB - NÃO
Odacir Klein - Bloco-PMDB - NÃO
Osvaldo Biolchi - PTB - NÃO
Paulo Paim - Bloco-PT - NÃO
Paulo Ritzel- Bloco-PMDB - NÃO
Renan Kurtz - Bloco-PDT - NÃO

Valdeci Oliveira - Bloco-PT - NÃO
Waldomiro Fioravante -, Bloco-PT - NÃO
Wilson Cignachi - Bloco-PMDB - NÃO
Veda Crusius - PSDB - NÃO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

prejudicado o seguinte Requerimento de Destaque:

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do art. 161, I, § 2º, do Regimento

Interno, requeremos Destaque para Votação em Se
parado-DVS para suprimir do § 1Q do art. 40, cons
tante do art. 1º do Substitutivo do Senado Federal à
PEC nº 33-G, de 1995, as seguintes expressões:

"... e pensionistas.... e "... de valor igualou in
ferior ao limite máximo estabelecido para os benefí
cios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201."

Justificação

A exigência de contribuição previdenciária de
aposentado ou pensionista é inadimissível, pelo sim
ples fato qe que a própria concessão da aposenta
doria representa prova irretorquível de que o segura
do cumpriu todos os requisitos funcionais, pecuniá
rios e temporais estabelecidos legalmente como ne
cessários à obtenção desse benefício. ,

Ademais, esta supressão resulta de acordo fir
mado entre os Líderes dos Partidos da base de
apoio ao Governo, e da expressa concordância do
Poder Executivo, através do seu Líder, na Câmara
dos Deputados.

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1998. 
Deputado Gerson Peres, 1º Vice-Líder do PPB 
Dep. Odelmo Leão, Líder do PPB - Dep. Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL - Dep. Aécio Neves, Líder
do PSDB - Dep. Geddel Vieira Lima, Líder do Blo
co Parlamentar PMDB/PSDIPRONA - Dep. Paulo
Heslander, Líder do PTB - Dep. Luis Eduardo, lí
der do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
prejudicada a seguinte Emenda Aglutinativa:

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N.2 33-1/95

EMENDA AGLUTINATIVA

A partir do conteúdo doCa)
Emenda nº 12-CE/98; Emenda nQ 20-CE/98
Emenda nQ 42-CE/98; Emenda nº 50-CE/98
altera o Substitutivo do Senado à PEC nQ 33-

1/95 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 1Q

Dispositivo da Constituição: Art. 40, § 1º da CF



Discus·são

URGÊNCIA
(Art. 151, I, "j", do Regimento Interno)

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 623-A, DE 1998
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 623, de 1998, que aprova o
texto do Tratado de Proibição Completa de Testes
Nucleares (CTBT), concluído em Nova York, em 24
de setembro de 1996; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiçn e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Nilson
Gibson)IV - ENCERRAMENTO
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Modificação proposta pela presente Emenda: :omissão Externa a fim de apurar irregularidades no
Dê-se ao § 12 do art. 40 da CF a seguinte reda- >rnecimento de energia elétrica no Estado do Rio de

3neiro.
11I - Requerimento, do Senhor Sarney Filho e

ltros, nos termos do art. 38, combinado com o art.
17, I, do Regimento Interno, solicitando a instalação
~ Comissão Externa, para acompanhamento da
vasão do Parque Nacional do Iguaçu.

ção:
Art. 40....
§ 12 As aposentadorias e pensões serão cus

teadas com recursos provenientes das constribuiçõ
es dos servidores e do respectivo ente estatal, na
forma da lei, não incidindo contribuição sobre apo
sentadoria e pensão.

Justificação

A emenda em tela visa afastar a possibilidade
de cobrança de contribuiçãop previdenciária sobre
aposentadoria e pensão no serviço público.

Esta cobrança constitui-se em verdadeiro con
fisco e redução de proventos de quem já satisfaz to
dos os requisitos para gozar de seu benefício inte
gralmente, e por isso deve ser, mais uma vez, rejei
tada por esta Casa, como já foi em diversas oportu
nidades anteriores.

Sala das Sessões, - Dep. Paulo Paim, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB - Dep. Alexandre Car
doso, PSB-RJ - Dep. Humberto Costa, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
adiada "de ofício" a continuação da votação da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 33-/95 para a
próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra Extraordinária, para
amanhã, quinta-feira, dia 12, às 9 horas. Convoco
também, Sessão Ordinária para amanhã, quinta-fei
ra, às 14 horas, ambas com as seguintes·

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I - Requerimento, do Senhor Alexandre
~ardoso, nos termos do artigo 38. combinado com o
irt. 117, I, do Regimento Interno, solicitando a
lstalação de Comissão Externa, com a finalidade de
lpurar a responsabilidade, quanto as interrur-',::ões de
mergia elétrica no Estadq do Rio de Janeiro.

11 - Requerimento, da Senhora Jandira
eghali, nos termos dos artigos 38 e 117,1, do
egimento Interno, solicitando a instal:::~ão de

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 628-A, DE 1998
(DA ÇOMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 628, de 1998, que aprova o
texto da Convenção para Prevenir e Punir os Atos de
Terrorismo Configurados em Delitos Contra as
Pessoas e a Extorsão Conexa, quando tiverem eles
transcendência Internacional, concluída e
Washington, em 02 de fevereiro de 1971: tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa ,e no mérito, pela aprovação
(Relator: Sr. Nilson Gibson).

URGÊNCIA
(Art. 151, I, "j", c/c art. 52, § 6° do Regimento Interno)



04236 Quinta-feira 12 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1998

FEVEREIRO

TRABALHO DE COMiSSÕES

J
RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA

O GRANDE EXPEDIENTE
• 12 de janeiro a 13 de fevereiro de 1998 -

Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson). Pendente de parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

Prazo vencido em 29/01/98.

Hora NomeData Dia da Semana

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 627-A, DE'1998
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 627, de 1998, que aprova o
texto do Acordo sobre Transporte Fluvial Transversal
Fronteiriço de Passageiros, Veículos e Cargas,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Argentina, no Rio de
Janeiro, em 27 de abril de 1997; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, e técnica
legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson). Pendente de
parecer da Comissão de Viação e Transportes.

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 622-A, DE 1998 -
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 622, de 1998, que aprova o

l<3xto da Convenção da UNIDROIT sobre bens
Culturais Furtados ou Ilicitamente Exportados,
celebrado em Roma, no dia 24 de junho de 1995;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
e técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).
Pendente de parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto.

Prazo vencido em 29/01/98.

Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 621-A, DE 1998
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 621, de 1998, que aprova o
texto do Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade,
Cooperação e Comércio sobre Facilitação de
Atividades Empresariais, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 6
de maio de 1997; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson). Pendente de parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Prazo vencido em 29/01/98.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 625-A, DE 1998
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo n° 625, de 1998, que aprova o
texto do Acordo sobre o Exercício de Emprego por
parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Tcheca, em Praga, em 13 de
iunho de 1997; tendo parecer da Comissão de

12 58-feira 15:00 Esther Grossi

15:25 Antonio Carlos Pannunzio

10:00 Nilson Gibson
10:25 Edinho Bez

10:50 Antônio Feijão

11 :15 Gilvan Freire
11 :40 Luiz Mainardi
12:05 Adylson Motta
12:30
12:55

13:20
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 01, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 02/98

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2.960/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 396/97) - que "dispõe
sobre o processo ~ julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade e da ação declaratória
de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

PAU T A N° 03/98

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

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 500/97-·- do Senado Federal - que "dá nova
redação ao § 2° do art. 102 da Constituição
FederaL" (Apensada a Proposta de Emenda à
Constituição nO 517/97)
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER REFORMULADO: pela
admissibilidade deste, com emenda de
redação; e pela inadimissibilidade da Proposta
de Emenda à Constituição N° 517/97,
apensada.
VISTA: Conjunta, concedida em 04/02/98, aos
Deputados Prisco Viana, Alzira Ewerton,
Djalma de Almeida César, Sérgio Miranda,
José Genoíno e Nilson Gibson

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO
PRÓPRIO DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÓES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 As 18:30

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Maranhão

Davi Alves Silva - PPB;
Remi Trinta - PL.

Ceará

Roberto Pessoa - PFL.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB.

Minas Gerais

Leopoldo Bessone - PTB.

Rio de Janeiro

José Carlos Coutinho - PFL;
Maria da Conceição Tavares - Bloco-PT.

São Paulo

Carlos Nelson - Bloço-PMDB.

Rio Grande do Sul

Arlindo Vargas - PTB;
Enio Bacci - Bloco-PDT.

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a MÁRCIO HENRIQUE JUN
QUEIRA PEREIRA, ponto nº 11.491, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Segundo Secretário.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a MARGARIDA MARIA CORTES SANTOS,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, ponto nº
6.238, Padrão 36, do cargo de Assessor Administrati
vo, CNE-D7, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce na Diretoria Legislativa.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribúições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a PRISCILA DE ALMEIDA JULlANO, ponto
nº 12.264, do cargo de Assistente Técnico de Gabine
te, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce na Procuradoria Parlamentar.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a ROSILENE SILVA ANDRADE, ponto nº
12.526, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Segundo Secretário.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, ADRIANA CAVOL para exer
cer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa nº 77, de 11 de dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PRISCILA
DE ALMEIDA JULlANO para exercer, na Diretoria Le
gislativa, o cargo de Assessor Administrativo, CNE-7,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
tranformado pelo artigo 1º da Resolução nº 23, de 17
de junho de 1980, combinado com o artigo 3l! do Ato
da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.
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Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, ROSILENE SILVA ANDRADE
para exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 3º do Ato da
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º, iterl1 I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na fonna do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, SILVANA LOBÃO MELO RAULlNO, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Adjunto Parlamentar, padrão 30, ponto
nQ 5005, para exercer, a partir de 30 de janeiro do ror
rente ano, na Coordenação de Habitação, da Diretoria
Geral, a função comissionada de Chefe da Seção de
Convênios e Registro de Imóveis Funcionais, FC-5, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formada pelo artigo 36 do Ato da Mesa nº 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolu
ção nº 21, de 04 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 11 de fevereiro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
N!! 3201, DE 1998

(Do Sr. Luís Roberto Ponte)

Solicita do Sr. Ministro de Estado
das Minas e Energia as informações que
específica.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. ExIl, com base no art. 50, § 2º da

Constituição Federal, en os arts. 226, inciso I, do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, cieja encami-

nhada ao Sr. Ministro das Minas e Energia, o seguite
pedido de informações.

A necessidade de uma reforma tributária mod
emizante, que desonere a produção, estimule o in
vestimento e reduza a enonne complexidade do
atual sistema tributário, é hoje reconhecida por todos
os segmentos da sociedade. Tal tarefa exige um
aprofundamento no conhecimento dos impactos dos
atuais tributos nos preços dos produtos finais, assim,
como uma série de outras relações menos óbvias,
fundamentais para o deslineamento de uma solução
vantajosa do ponto de vista econômico e que preser
ve a capacidade de arrecadação do sistema.

A PEC nº 46195, de nossa autoria, propõe uma
solução inovadora, cuja avaliação quantitativa, realiza
da com dados de 1991 e 1992, mostrou-se adequada
às necessidades de financiammento do setor público.
Faz-se necessária, contudo, uma atualização deste im
pacto, com base em estatísticas mais recentes, que in
corporem as profundas transformações por que vem
passando a economia brasileira nos últimos anos.

Consideramos, portanto, ser de fundamental
importância o encaminhamento de um requerimento
de infonnações técnicas às autoridades, competen
tes, para que tal estudo,m possa ser realizado, oa
Sr. Ministro das Minas e Energia cumpriria solciitar o
envio das seguintes informações:

a) consumo diário de derivados de petróleo e
álcool, por produto;

b) preço médio de venda ao consumidor, dos
combustíveis líquidos e gasosos;

c) carga tributária percentual dentro do preço
final de venda ao consunmidor, ao longo de toda ca
deia produtiva dos combustíveis;

d) a referida carga tributária deve ser discrimi
nada por tributo indiretp e por categoria de produto,
referente às vendas no mercado interno, incluindo a
contribuição sobre folha de pagamento;

e) consumo anual de energia elétrica;
f) preço médio de venda da energia elétrica ao

consumidor final;
g) a carga tributária percentual dentro do preço fi

nal de venda ao consumidor, ao longo de toda a ca
deia produtiva do setor elétrico, discrimináda por tribu
to, incluindo a contribuição sobre folha de pagamento.

Sala das Sessões, em de 02 de 1998. - Depu
tado Luís Roberto Ponte.

Voto

Estando de acordo como art. 50, § 2º da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhemento.
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Sala de Reuniões, 11-02-98. - Deputado Herá- Em 11-02-98. - Presidente Heráclito
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator. Fortes, 12 Vice-Presidente no exercfcio

Defiro, ad referendum da Mesa. da Presidência.

'~02
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° , DE 199 €

(Do Sr. Luis Roberto Ponte)

Solicita do Sr. Ministro de Estado da
Fazenda as informações que especifica.

Senhor Presidente

Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e nos arts.
226, inciso II e 115, inciso I, do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Fazenda o seguinte pedido de informações.

A necessidade de uma reforma tributária modernizante, que desonere a produção,
estimule o investimento e reduza a enorme complexidade do atual sistema tributário, é hoje
reconhecida por todos os segmentos da sociedade. Tal tarefa exige um aprofundamento no
conhecimento dos impactos dos atuais tributos nos preços dos produtos finais, assim como uma
série de outras relações menos óbvias, fundamentais para o delineamento de uma solução
vantajosa do ponto de vista econômico e que preserve a capacidade de arrecadação do sistema.

A PEC nO 46/95, de nossa autoria, propõe uma solução inovadora, cuja avaliação
quantitativa, realizada com dados de 1991 e 1992, mostrou-se adequada às necessidades de
fi~anciamento do setor público. Faz·se necessária, contudo, uma atualização deste impacto, com
base em estatísticas mais recentes, que incorporem as profundas transformações por que vem
passando a economia brasileira nos últimos anos.

Consideramos, portanto, ser de fundamental importância o ellcaminhamento de um
requerimento de informações técnicas às autoridades competentes, para que tal estudo possa ser
realizado. Ao Sr. Ministro da Fazenda nos cumpriria solicitar o envio das seguintes informações:

a) arrecadação de cada tributo que compõe o total da receita fiscal da Federação,
inclusive dos Estados e Municípios, nos anos de 1995 a 1997.

b) arrecadação de cada contribuição social coletada pela União relativamente aos
mesmos exercícios.

c) revisão das estimativas de arrecadação de um Imposto Seletivo, incidente nas
fontes produtoras e nas importações, sobre os volumes consumidos de alguns bens e serviços,
constantes do quadro abaixo, com a mesma sistemática nele adotada.

É importante que essas informações de arrecadação, venham discriminadas, também,
em moeda constante e em percentagem do PID.



Fevereiro de 1998 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 12 04241

A Receita Federal fez uma revisão dessas estimativas, que constam de um trabalho
datado de 29/0311993 denominado "Avaliação da Proposta de Emenda Constitucional n° 17,
de 1991, do Dep. Luis Roberto Ponte". Não será dificil uma atualização daqueles números à
luz da nova realidade econômica do País, a qual, ao que tudo indica, tornou ainda mais favoráveis
as estimativas de arrecadação desse tributo.

CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO SELETIVO,
INCIDENTE NA FONTE, SOBRE O CONSUMO DE ALGUNS BENS

VAV CTA VAT APA VIS
Vol. atual de Cg. tributo Vol. atual Aumento do Vol.Imposto

PRODUTOS venda atual detribut. preço atual Seletivo
(% do Pffi) (0I.. do preco) (% do Pffi) (% do preco) (% do pm)

I 2 3 (=lx2) 4 5 (=3+lx4)
Combustíveis 7,0 40 2,8 25 4,5
Ener~ia 4,0 40 1,6 25 2,6
Comunicações 1,8 40 0,7 25 1,2
Veículos 7,0 50 3,5 O 3,5
Tabacos 1,5 80 1,2 O 1,2
Bebidas 5,0 40 2,0 O 2,0
Totais 26,3 11,8 150

Onde:

VAV = Valor atual das vendas totais ao consumidor final. em percentagem do PIB. Inclui os valores
adicionados pelos revendedores. inclusive, por exemplo, no caso de bebidas e cigarros. pelos
bares e restaurantes.

CTA = Carga tributária atual a ser extinta. em percentagem do preço médio d~ venda ao consumidor. Foi
estimada a partir dos principais impostos pagos diretamente na fase final da cadeia (fabricante e
revendedor). acrescentado o valor estimado de todos os demais impostos e contribuições a serem
extintos. direta ou indiretamente incidentes na cadeia completa de produção e comercialização
(IPI. ICMS. IRPF. IRPJ. AIR. IOF. FrNSOCIAL. PISIPASEP, IPVA, ITCM. ITBI. IWC. ISS.
Contribuição Social do Empregador sobre a Folha de Salários. Contribuição Social sobre o
Lucro. Salário Educação. etc.).

VTA = Volume global da tributação atJ.lal. em percentagem do PIB (VAV x CTA).

APA = Aumento do preço atual, ao consumidor final; de,corrente do novo tributo. em percentagem do
valor de venda.

VIS = Volume a ser arrecadado com o Imposto Seletivo. em percentagem do PIB. já incluído o valor
decorrente do aumento estimado do preço atual em conseqüência do próprio Imposto Seletivo
(VTA + VAV x APA).

Observações:
1- No item combustíveis deve ser incluído o álcool e todos os derivados de petróleo.
2 - O item veículos deve incluir todos os veículos. inclusive os que não são auto-motores.

Sala das Sessões,e~ r:CZ de 199;

~d~
Deputado LUIS ROBERTO PONTE
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... -_.-0 ......

.~Dep.ª.ERÁÇI;(To FORTES,
Primeír6Vice-Presidente

Relator,

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Constituição Federal, e

com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, VOTO
PELO ENCAMINHAMENTO.

Sala de Reuniões,...~

VOTO:

DefIro, ad referendum da Mesa.

Em /) + #1-- + qj. -

._ '41Ê=~~1rlE~~
<:10 Vice-Presidente rio exercicio da Presidência •.,4.=-----------------------'

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
N2 3.203, DE 1998

(Do Sr. Luís Roberto Ponte)

Solicita do Sr. Ministro de Estado
das Comunicações que específica.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. EXª, com base no art. 50, § 2º da

Constituição Federal, en os arts. 226, inciso I, do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro das Comunicações, o seguite
pedido de informações.

A necessidade de uma reforma tributária mod
ernizante, que desonere a produção, estimule o in
vestimento e reduza a enorme complexidade do
atual sistema tributário, é hoje reconhecida por todos
os segmentos da sociedade. Tal tarefa exige um
aprofundamento no conhecimento dos imp8ctos dos
atuais tributos nos preços dos produtos finais, assim,

como uma série de outras relações menos óbvias,
fundamentais para o deslineamento de uma solução
vantajosa do ponto de vista econômico e que preser
ve a capacidade de arrecadação do sistema.

A PEC n2 46/95, de nossa autoria, propõe uma
solução inovadora, cuja avaliação quantitativa, reali
zada com dados de 1991 e 1992, mostrou-se ade
quada às necessidades de financiammento do setor
público. Faz-se necessária, contudo, uma atualiza
ção deste impacto, com base em estatísticas mais
recentes, que incorporem as profundas transforma
ções por que vem passando a economia brasileira
nos últimos anos.

Consideramos, portanto, ser de fundamental
importância o encaminhamento de um requerimento
de informações técnicas às autoridades, competen
tes, para que tal estudo,m possa ser realizado, oa
Sr. Ministro das Minas e Energia cumpriria solciitar o
envio das seguintes informações:
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a) faturamento anual com vendas e serviços do
setor de telecomunicações, por produto;

b) carga tributária percentual dentro do preço
final de venda ao consumidor, dos serviços de tele
comunicações;

c) a referida carga tributária deve ser descrimi
nada por tributo indireto e pro categoria de próduto,
incluindo a contribuição sobre folha de pagamento.

Sala das Sessões, em de 02 de 1998. - Depu
tado Luís Roberto Ponte.

Voto

Estando de acordo como art. 50, § 2º da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhemento.

Sala de Reuniões, 11-02-98. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-02-98. - Presidente Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3'.204198

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Exm2 Sr.
Carlos César Silva de Albuqueque, Minis
tro de Estado da Saúde, com relação a li
beração de recursos para construção de
Hospital em Ibucuí, Bahia.

Senhor Presidente,
REQUEIRO a V. Ex!!, de acordo com o art. 50,

parágrafo 2º, da Constituição Federal, e art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, se
jam solicitadas ao Exmº Sr. Carlos César da Silva
Albuquerque, Ministro de Estado da Saúde, as se
guintes informações:

1) Se no período 1995 a 1997 foram liberados
recursos para construção de um Hospital no municí
pio de Ibucuí, na Bahia?

2) Sendo afirmativa a questão anterior infor
mar:

2.1 quantos convênios foram assinados para
esse fim e em que datas;

2.2 qual foi o montante dos recursos liberados;
2.3 Qual a natureza dos convênios, ou seja, se

oriundo de emendas parlamentares ou de recursos
extra-orçamentários;

2.4 Qual a contrapartida da Prefeitura exigida
para os convênios assinados com este Ministério?

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. 
Walater Pinheiro, Deputado Federal- PTIBA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 11-2-98. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-2-98. - Presidente, Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N23.205l98

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Exmº Sr.
Gustavo Krause, Ministro de Estado do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal com relação a liberação
de recursos para construção de Poços
Artesianos em Ibicuí, Bahia.

Senhor Presidente,
REQUEIRO a V. Ex!!, de acordo com o art. 50,

parágrafo 2º, da Constituição Federal, e art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, se
jam solicitadas ao Exmº Sr. Gustavo Krause, Minis
tro de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos
e Amazônia Legal, as seguintes informações:

1) Se no perío de 1995 a 1997 foram liberados
recursos para construção de Poços Artesianos no
município de lbicuí, na Bahia? .

2) Sendo afirmativa a questão anterior, infor
mar:

2.1 quantos convênios foram assinados para
esse fim e em que datas;

2.2 qual foi o montante dos recursos libera-
dos;

2.3 Qual a natureza dos convênios, ou seja,
se oriundo de emendas parlamentares ou de re-
cursos extra-orçamentários;

2.4 Qual a contrapartida da Prefeitura exigida
para os convênios assinados com este Ministé-
rio?

Sala das Sessões, de de 1998. - Wal-
ter Pinheiro, Deputado Federal- PTIBA.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 11 de fevereiro de 1990. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-2-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 3.206, DE 1998

Requer informações ao Sr. Ministro
da Educação sobre o impacto dos cortes
previstos, em 1998 no programa de pes
quisa das instituições e universidades
brasileiras mantidas por recursos deste
ministério.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe

deral, e art. 115, inciso I, do Regimento Interno, soli
cito a Vossa Excelência que seja dirigido ao Sr. Mi
nistro da Educação, pedido de informações sobre o
impacto dos vigorosos cortes nos recursos previstos
para o programa de pesquisa das instituições e uni
versidades brasileiras em 1998. Considero funda
mentaI termos dimensão do verdadeiro montante de
recursos cortados, as áreas de pesquisa atingidas e
a relação disso com o preceito definido pela LDB vi
gente, determinando que as universidades tenham
no seu corpo docente pelo menos 30% de mestres e
18% de doutores.

Justificação

O governo brasileiro, em 1997, pode ter decre
tado o colapso do programa de pesquisa brasileiro,
quando retirou recursos previstos para 1998 de im
portantes agências de fomentos da produção do co
nhecimento nacional.

Diante da importância estratégica da pesquisa
para o desenvolvimento da sociedade brasileira é
fundamental termos a real dimensão do impacto dos
cortes determinados, sobretudo, pela perspectiva
que se coloca com a nova realidade.

Estima-se que o pacote fiscal implantado retira
rá R$40 milhões da Capes e R$50 milhões do
CNPq, provocando drástico freio no trabalho de pes
quisadores e programas em andamento em todo o
país.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. 
Deputado Inácio Arruda, (PCdoB/CE.)

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-2-98. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.207198

Requer informações ao Sr. Ministro
da Ciência e Tecnologia sobre o impacto

dos cortes previstos, em 1998, no progra
ma de pesquisa das instituições e univer
sidades brasileiras mantidas por recur
sos deste ministério.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e art. 115 inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência que seja dirigido ao Sr.
Ministro da Ciência e Tecnologia, pedido de infor
mações sobre o impacto dos vigorosos cortes nos
recursos previstos para o programa de pesquisa
das instituições e universidades brasileiras em
1998. Considero fundamental termos dimensão do
verdadeiro montante de recursos cortados, as
áreas de pesquisa atingidas e a relação disso com
o preceito definido pela LDB vigente, determinan
do que as universidades tenham no seu corpo do
cente pelo menos 30% de mestres e 18% de dou
tores.

Justificação

O govemo brasileiro, em 1997, pode ter decre
tado o colapso do programa de pesquisa brasileiro,
quando retirou recursos previstos para 1998 de im
portantes agências de fomentos da produção do co
nhecimento nacional.

Diante da importância estratégica da pesquisa
para o desenvolvimento da sociedade brasileira é
fundamental termos a real dimensão do impacto dos
cortes determinados, sobretudo, pela perspectiva
que se coloca com a nova realidade.
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Estima-se que o pacote fiscal implantado reti
rará R$ 40 milhões da CAPES e R$ 50 milhões do
CNPq, provocando drástico freio no trabalho de
pesquisadores e programas em andamento em todo
o país.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. 
Deputado Inácio Arruda, (PCdoB-CE).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 11-2-98. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 11-2-98. - Presidente, Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 3.208, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
(Da Deputada Maria Valadão - PTB/GO.)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda e ao senhor Presidente
do Banco Central do Brasil sobre a situa
ção das dívidas Interna e Externa do Es
tado de Goiás.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no ar

tigo 50, § 2º da Constituição Federal e na forma dos
artigos 115 e 116 do Regimento Interno que, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda e
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, no senti
do de esclarecer esta Casa quanto à situação finan
ceira do Estado de Goiás, esclarecendo os itens
abaixo relacionados:

I) - montante das dívidas interna e externa do
citado Estado em janeiro de 1979;

11) - dívidas interna e externa, com especifica
ção da importância e taxas de juros cobrada, desde
aquela data;

11I) - total e valor dos títulos emitidos para ga
rantia desses empréstimos;

IV) - valores e datas dos pagamentos efetua
dos desde janeiro de 1979;

V) - condições de rolamento da dívida (datas e
importâncias roladas, especificando cada emprésti
mo, prazos, datas e valores de quitações havidas,
multas e juros incidentes sobre dívida não quitada

no prazo estipulado .etc.). Esclarecemos que todos
esses ítens devem ser respondidos com relação à
dívidas para com a Caixa Econômica Federal (CEF),
Caixa Econômica Estadual de Goiás (Caixego), Ban
co do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social (BNDES), Instituto Nacio
nal de Seguridade Social (INSS) e bancos privados.

Justificação

A imprensa tem noticiado insistentemente que
a dívida do Estado de Goiás, aumentou de R$2,7 bi
lhões (2 bilhões e setecentos milhões), para $5,5 bi
lhões (cinco bilhões e quinhentos milhões), na ges
tão do atual Governador.

Na falta de argumentos mais convincentes, o
Governador tem insistido que tal endividamento re
sulta dos juros altos cobrados sobre a dívida contraí
da pelos Govemadores que o antecederam.

Considerando que em 1979 iniciou-se a gestão
do Governador Ary Valadão, membro militante do,
então, PDS, sendo sucedido por Governador~s per
tencentes ao PMDB, é importante que se estabeleça
a necessária transparência sobre as finanças daque
le Estado, apurando-se, na verdade qual o Governa
dor ou Governadores que oneraram o Estado com
uma dívida desse porte.

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1998. 
Deputada Maria Valadão, PTB/GO.

Voto

Estando de acordo com o art.50, § 2º da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 11-2-98.- Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DIVERSOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS DIRETORIA-GERAL
CENTRO DE FORMAÇÃO, .

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

Edital n2 5 de 9 de fevereiro de 1998

A Diretora do Centro de Formação, Treinamen
to e Aperfeiçoamento dos servidores da Câmara dos
Deputados-CEFOR, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Ato da Mesa nl! 88/93 e de con
formidade com o Edital nº 3/98, referente ao Concur
so Público para Analista Legislativo - atribuição Ana-
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lista de Informáticaa Legislativa do Quadro Perma
nente da Casa, toma público que:

1) O item 2 do Capítulo I do Edital nº 3/98 pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

-2. Escolaridade exigida: Curso superior com
pleto.- - Ana Lúcia de Miranda Ramos, Diretoraa.

Publique-se em 10-2-98.

ANA LÚCIA DE MIRANDA RAMOS.
Diretora do CEFOR.

Edital n!! 4, de 9 de fevereiro de 1998

A Diretor do Centro de Formação, Treinamento
e Aperfeiçoamento dos servidores da Câmara dos
Deputados-CEFOR, no uso das atribuições que lhe
conferidas pelo Ato da Mesa nº 88/93 e de conformi-

dade com o Edital nº 2198, referente ao Concurso
Público para Assessor de Orçamento e Fiscalização
Financeira do Quadro Permanente da Casa, toma
público que:

1. O item 1.1.1. do Capítulo V do Edital nº 2198
passaa a vigorar com a seguinte redação:

-1.1.1. Cada questão de prova objetiva admite
5 (cinco) itens, numerados de 1 (um) a 5 (cinco), que
podem estar todos errados ou ainda um(ns) certo(s)
errado(s). Os itens são independentes entre si, refe
rindo-se sempre ao mesmo comando. A resposta a
cada item é CERTO ou ERRADO, de acordo com o
comando da questão.- - Ana Lúcia Miranda Ra
mos, Diretora.

Publique-se em 10-2-98.

ANA LÚCIA DE MIRANDA RAMOS.
Diretora do CEFOR.
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Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PT8)

João Tota
Osvaldo Reis

2 vagas

Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Femando
Moisés 8ennesby
Salomão Cruz

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Pauderney Avelino
Valdenor Guedes

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
1 vaga



Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Francisco Rodrigues

Gervásio Oliveira

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Ricardo Heráclito

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

PPB

Antonio Joaquim Araújo Gerson Peres
Ary Kara José Janene
Cunha Bueno Lamartine PoseUa
João Iensen Nelson Meurer
Laprovita Vieira Paulo Lustosa
Roberto Campos Roberto Balestra
VadãoGomes Romel Anízio
1 vaga Valdenor Guedes

PTB

Luiz Alberto (PT) José Borba
Murilo Domingos Philemon Rodrigues
Paulo Cordeiro Rodrigues Palma

PSB

Domingos Leonelli José Pinotti

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Femando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (pn
Tiklen Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)
Walter Pinheiro (PT) Milton Mendes (PT)
Wigberto Tartuce (PPB) Paulo Delgado (PT)

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
Carlos Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
1 vaga

PSDB

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Ricardo Rique
Saraiva Felipe

4 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

Titulares

PFL

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Cameiro
Magno Bareelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Casae
Silvio Pessoa

PSDB

Alzira Ewerton

Suplentes

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Claudio Cajado

Corauei Sobrinho
Jairo Azi

Maluly Netto
Messias Góis

Paulo Gouvea
Rubem Medina

Vanessa Felippe

Dareísio Perondi
Ivandro Cunha Lima

João Thomé Mestrinho
José Aldemir
José Chaves

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
Simara Ellery

zaire Rezende

Celso Russomano



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDn Enio Baccl (POT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Darc (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) S6veriano Alves (POT)
Silvio Abreu (PDT) Wolney Queiroz (PDn

PPB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo 11, Sala 3 - 4!-feira, 1Dhoras
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PTI PDrl PCdoB)

Edson Silva
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
PriscoVíana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Nilson Gibson

Franco Montoro
Max Rosenmann

Nestor Duarte
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

2 vagas

Adylson Motta
Ary Kara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PTB

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

PSB

1 vaga

Chicão Brigigo
Femando Gabeira
Regina Lino
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Max Rosenmann
Salomão Cruz
1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

PPB

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PTB

Maria Valadão

PSB

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Leõnidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Duilio Pisaneschi

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Dh
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Neiva Moreira
Samey Filho
Vanessa Felippe

Albérico Filho

PL

Luiz Buaiz

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Freire Júnior

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Ana Catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Carlos Nelson
Oscar Goldoni

3 vagas

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTf PDTf PCdoB) Luiz Eduardo Greenhalgh

PT~

Vicente Cascione

Humberto Costa (PT)

PSB

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 1/
Telefones: 318-8285
Fax: 318·2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Alceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

PPB

Fernando Zuppo
José Machado
Neclson Micheleti
Valdeci Oliveira

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas·feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

PSDB

Bloco (PTf PDTf PCdoB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

De Velasco (Prona)
Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson
Nilmário Miranda (PT)
Roberto Valadão

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Suplentes

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mata
José Chaves

Nelson Harter

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Pauderney Ave/ino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTf PDTf PCdoB)

Titulares

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
Renato Johnsson
Wilson Campos
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Jurandyr Paixão
Lamartine Posella

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 Vice·Presidente:

1 vaga

Freire Júnior
Marcelo Baroieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montara

Welson Gasparini
2 vagas

PTB

Dalila Rgueiredo
FlavioAms
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Albérico Cordeiro

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade
José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

GilneyViana
Herculano Anghinetti

2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas·feiras -10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026



Bloco (PMOB/PSOIPSL)

João Thome Mestrinho Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira Ojalma de Almeida Cesar
Mauricio Requião Edinho Araújo
Severiano Alves (POT) José Luiz Clerot
Zé Gomes da Rocha Lidia Quinan
1 vaga Rita Camata

PSOB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (POT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2l! Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
3ll Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Oilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
Jurandir Paixão

1 vaga

Antônio do Valle
José Aldemir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasflioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PTB

PSOB

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Ari Magalhães
Oelfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

João Carlos Bacelar
Júlio Cesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Bloco (PMDBIPSOIPSL)

Adelson Salvador
EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luis Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

. Fernando Ribas Carli (POT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Oéda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Augusto Farias
Oolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Oalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Jaime Femandes
Jairo Cameiro

José Jorge
José Melo

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PSTU)
Luiz Ourão (POT)
Maria Laura (PT)

PPB

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Flavio Arns
João Faustino
Marisa Serrano

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroYves

Bloco (PTI POTI PedoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (POT)

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Aécio de Borba (PPB)

PTB

Paulo Cordeiro
Paulo Mourão (PSOB)
silvio Torres (PSOB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB PSB

Fernando Lyra

PL

JoãoColaço

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
22 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)A1dir Cabral

Gonzaga Patriota

PFL

Augusto Viveiros

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900/690517011fi012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
22 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
3ll Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Titulares Suplentes



Titulares

PFL

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
Silvio Pessoa

1 vaga

Oércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

Edinho Bez
Paulo Lustosa
Simara Ellery

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Paulo Feijó
Vitlorio Medioli

1 vaga

PSDB

3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
Oilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Oipp (POT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Suplentes

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinícius

Ursicino Queiroz

PSDB

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Pauderney Avelino

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

PPB

Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGomes
1 vaga

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (POT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (POT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PTB

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

José Borba

PTB

Nelson MarquezeJli

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (POT)

Titulares Suplentes

PFL

PL
Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (POT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira -10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

José Coimbra 1 vaga Presidente:
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

Aldir Cabral Abelardo Luppion
Antônio Ueno Euler Ribeiro
Aracely de Paula Francisco Horta
Aroldo Cedraz João Carlos Bacelar
Átila Lins Luciano Pizzatto
Benito Gama Luiz Moreira
Ciro Nogueira Rogério Silva
Leur Lomanto Sarney Filho
Wemer Wanderer Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Antonio Jorge (PPB)
Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Marcos Lima
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
Julio Cesar

Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Carlos Mendes
Oejandir Oalpasquale

Cláudio Cajado
Oe Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
Robson Tuma
2 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



PSOB

Amon Bezerra
Athur Virgflio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonõ

Bloco (PTI POTIPCdoB)

Haroldo Uma
Helio Bicudo
Joana Dare
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
sandra Starling

Adylson Motta
Alceste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

PPB

PTB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Carneiro
Tilden Santiago

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

2 vagas

Armando Abilio
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bez

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Roland Lavigne
1 vaga

Bloco (PMDBIPSOIPSL)

Armando Costa
Chicão Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSOB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Bloco (PTI POTI pedoB)

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Luiz Buaiz José Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
12 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2Q Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3Q Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Pedro Valadares

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Melo
Marcos Vinicius de Campos
Ursicino Queiroz

PSB

Ricardo Heraclio

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Geraldo
Augusto Viveiros

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Carneiro

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

José Pinotti

PTB

PSB

PL

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Vicente André Gomes



Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Titulares

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga

PFL

Suplentes

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Armando Abílio
De Velasco (PRONA)

Pinheiro Landim
Valdir Colatto

2 vagas

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar Goldoni (P.MDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (Pn
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (pn
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PedoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (pn 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

PSDB

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

PTB

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feij6
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PSDB

Amon Bezerra
BasflioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Nídas Ribeiro
Olavio Rocha

2 vagas

PPB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
22 Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Osvaldo Bíolchi

1 vaga

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Fernando Lyra

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

José Egydio

PTB

PSB

PL

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes

Welinton Fagundes



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice·Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Presidente: Sa':ldro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMOB

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PSOB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PPB PT

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Fernando Ferro
José Pimentel

João Coser
Milton Mendes

POT

PSOB 1 vaga José Maurício

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ·PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONST~TUIÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Heráclio
e outros Aroldo Cedraz

Suplentes

Eujácio Simões

PFUPTB

Bloco (PUPSOIPSC)

Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares

Carlos Melles

Enio Bacci

Expedito Júnior

Marcelo Déda
Sandra Starling

Antônio Balhmann
Welson Gaspar.ini

POT

Bloco (PUPSOIPSC)

PT

Coriolano Sales

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur VirgOio

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer



Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AntOnio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMOB

Carlos Apolinário
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
Emílio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

PSOB

AntOnio Brasil
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
João Faustino

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

POT

Ênio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

Carlos Nelson

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 168·A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL.E MUNICIPAIS

Proposição: PEc-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2'2G-A, DE 1995; QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

Proposição: PEC 20-A/95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Bloco (PMOB, PSD, PSL)

Adelson Salvador

Israel Pinhero

Alrnino Affonso

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

PTB

Arlino Var~as

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PFL

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo



Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Fernando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schmidt

PSDB

PT

PDT

PSB

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente

Coriolano Sales

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Mário Negromonte
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Veda Crusius

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVID~NCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97

Proposição: PEC- 33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

Suplentes

José Pinotti

Arlindo Vargas

Eujácio Simões

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEC-4OI95 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

PL

PSB

Roberto Jefferson

PTB

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Álvaro Gaudêncio
Átila Lins

Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira

JairoAzi
Werner Wanderer

Suplentes

PFL

Aldir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Titulares

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Armando Abllio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevl:'lda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

Edinho Bez
João Henrique

Pedro Novais
Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Bloco (PFLlPTB)
Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDB/PSDIPSL/PSC)
Alberto Silva Jorge Wilson (PPB)



João Paulo

1 vaga

Coriolano Sales

POT

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES

NA ESTRUTURA POLICIAL"

Matheus Schmidt

Remi Trinta
1 vaga

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Vicente André Gomes

PSDB
Antônio Cartos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PT

Serafim Venzon

Bloco (PPBIPL)

PDT

Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Cartos Santana
João Coser

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 1/ - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Euler Ribeiro (PFL) Aloysio Nunes Ferreira
Hélio Rosas Pinheiro Landim
Noel de Oliveira 4 vagas
Sandro Mabel
2 vagas

PPB

Fausto Martello Alcione Athayde
Jair Bolsonaro Jarbas Lima
Laprovita Vieira Rogério Silva (PFL)
Valdomiro Meger (PFL) 2 vagas
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti (PPB)
Feu Rosa Mário Negromonte
2 vagas Nélson Otoch

Sebastião Madeira

PT

Hélio Bicudo Marta Suplicy
Nilmário Miranda Milton Mendes
1 vaga 1 vaga

POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

PMOB

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)

.22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Autor: Hélio Bicudo

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Proposição: PEC-46191

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Cartos Magno
José Cartos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

2 vagas

FlávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

PT

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Alceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

João Fassarella



Presidente:
1º Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimar~és (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco José Egydio

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11":' Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Bloco (PFUPTB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMB"!STfvEIS LfQU!DOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Suplentes

Batinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Suplentes

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Autor: Emerson Olavo

Titulares

Proposição: PEC-57195

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

PMDB PPB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PPB

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PSDB

José de Abreu
Vicente Arruda

PT

João Fassarella
Sandra Starling

PDT

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza
Matheus Schmidt

Bloco (PUP5DIPSC)

Eujácio Simões

Coriolano Sales

1 vaga
José Maurício
1 vaga

PDT

Airton Dipp
f"lrnando Lopes

Bloco (PSBIPMN) PL

1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·706317555 Pedro Valadares

PSB

Ricardo Heráclio



Suplentes

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Socorro Gomes

Suplentes

PCdoB

Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N!i! 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nlcias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

PSDB

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

PDT

Wolney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

1 vaga

Luiz Durão

Milton Mendes
1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

PDT

PSB

Luiz Mainardi
1 vaga

1 vaga

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N9 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC-96192

Aécio Neves
1 vaga

Gerson Peres
2 vagas

PT

PSDB

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Antônio Feijão
Arthur Virgnio

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

1 vaga
Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PMOB/PSOIPSLlPSC)

Bloco (PFLlPTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

PMOB
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

"fernando Gonçalves
L;uiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

810co (PFLlPTB)

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

Luiz Femando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

PT

POT

PSB

PSOB

PMOB

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Confúcio Moura

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

PPB
Augusto Farias Alzira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
Prisco Viana

PSOB
Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT
José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT
Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSOIPSC)
De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128195 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)



João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PPB

PSOB

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Oolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvàne Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT PT
GilneyViana
1 vaga

POT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

1 vaga Giovanni Queiroz POT

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Proposição: PEC-169193

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDt;RAL, E PR~V~

RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NIVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNIC[PIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMOB

Elton Rohnelt

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1º DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155193 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titu.Jares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSOB)

Wagner Rossi
1 vaga

Carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

oumo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga
PPB PMOB

Costa Ferreira (PFL) Adylson Motta Armando Abílio Aníbal Gomes



Confúcio Moura
Darcfslo Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Elcione Barbalho
Rita Camata

3 vagas

PPB

Marquinho Chedid

Bloco (PPBIPL)

José Teles
2 vagas

PSOB

Roberto Paulino

Valdomiro Meger
2 vagas

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro Mabel

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Odelmo Leão

PPB

PMOB

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

PT

Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

PDT

José Maurício

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063/7055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDAÀ

CONSTITUiÇÃO NSl 173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposiçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia·
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

1 vaga

Pedro Canedo

Suplentes

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PT

POT

PSOB

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Alexandre Cardoso

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Bloco (PSBIPMN)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSOIPSC)

Luiz Buaiz

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Alceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDB/PSOIPSUPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel



Proposição: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPfTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Rita Camata

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Ary Kara

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Jurandyr Paixão Flávio Derzi
Laprovita Vieira VadãoGomes
Roberto Campos 1 vaga

PSOB

Firmo de Castro Alberto Goldman
Luciano Castro Fernando Torres
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Roberto Brant Veda Crusius

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bemardo

POT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Femando Zuppo

Bloco (PUPSOIPSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEC-188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan

Rubens Cosac

Pedro Correa
Prisco Viana

Femando Zuppo
Snvio Abreu

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Fernandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Alexandre Santos
João Leão

Marconi Perillo
Rommel Feijó

PT

POT

PSOB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Roberto Campos
VadãoGomes

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt



Suplentes

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

Ari Magalháes 5 vagas
Emílio Assmar
João Tota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Suplentes

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby
Vicente Arruda

PSDB

PL

Expedito Júnior (PFL) Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056n052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALíNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

PFL

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTI1UIÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. 79 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231·AI95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Melláo Neto (PFL)

Titulares

Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Áoberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha

Oscar Andrade
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

PFL

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Bloco (PMDB, PSD, PSL) Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Dejandir Dalpasquale Djalma de Almeida César
Djalma n"! Almeida César Sílvio Pessoa
Rubens Cosac Simara Ellery

Armando Abílio
Luis Roberto Ponte
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende

Nelson Harter
Valdir Colatto

4 vagas

Antônio Carlos Pannunzio

PSDB

Antônio Feijão



Rommel Feíjó João Leão
Welson Gasparini José de Abreu

Blolco (PT, POT, PCdoB)

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

José Aníbal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

PT

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno
PPB POT

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Uma

Darei Coelho
2 vagas

Silvio Abreu

PSB

Matheus Schmidt

PTB Gonzaga Patriota Nilson Gibson

Vicente Cascione Chico da Princesa PCdoB

Suplentes

Aldo RebeloHaroldo Uma

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl! 370-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
29 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

TitularesBloco (PFUPTB)

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl! 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-338196 Autor: Poder executivo
Presidente: SiJas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSOB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Ademir Cunha
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Djalma de Almeida César Darcísio Perondi
José Luiz Clerot Edinho Araújo
Lídia Quinan Marquinho Chedid
Maria Elvira Ronaldo Perim
Maurício Requião Sandro Mabel
Nair Xavier Lobo 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
SiJas Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
~air Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Cunha Uma
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSOB

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Luiz Buaiz
5 vagas

Antônio Feijão
Celso Russomanno

Elias Murad
Leônidas Cristino Feu Rosa

PSOB

Alexandre Santos



PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC

Ne 407/96, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(PRECATÓRIOS)
Proposição: PEc-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl!449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposição: PEC-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
,Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMOBI PSOI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

FlávioAms
Osmânio Pereira

Vicente Arruda
Welson Gasparini

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvernani Santos

PT

PSB

POT

Gervasio Oliveira

Severiano Alves

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Bloco (PPBIPL)

PSOB

PT

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

PSOB

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI POTI PCdoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
. João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

PPB
Marcelo Deda
Milton Mendes

Fernando Ribas Carli

POT

Chico Vigilante
1vaga

Silvio Abreu

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra



José Borba

Alexandre Cardoso

PTB

PSB

PL

Chico da Princesa

Gonzaga Patriota

Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

PTB

4 vagas

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067
Fax: 318-2140

Luiz Buaiz Rodrigues Palma

Almino Affonso

PSB

PL

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

PSDB

Ênio Bacci
José Genoíno

Adauto Pereira
Jaime Femandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7066/318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)

Proposição: PEC'n2 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
Jairo Azi
Raul Belém

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh

Suplentes

Antônio Ueno
Jaime Fernandes

João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Alceste Almeida
Barbosa Neto

De Velasco (Prona)
Luís Roberto Ponte

2 vagas

João Tota

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Sérgio Carneiro

PFL

PPB

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

Adylson Motta

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
Nan Souza
Paes Landim
Werner Wanderer

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEC-472197 Autor: senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida César
Genésio Bemardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino



Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Vicente Cascione

PPB

PTB

Milton Temer

Luis Barbosa
4 vagas

Rodrigues Palma

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

PPB

Adhemar de Barros Filho
Emílio Assmar
José Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

Aécio de Borba
4 vagas

PSB PTB

Gilvan Freire Pedro Valadares Vicente Cascione Duilio Pisaneschi

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Djalma de Almeida Cesar Genésio Bemardino
Henrique Eduardo Alves Paulo Lustosa
lvandro Cunha Lima Rubens Cosac
Odacir Klein 3 vagas
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

Proposição: PEC-554197 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
32 Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

PSDB

Gilvan Freire

PSB

Pedro Valadares

Jairo Azi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB

Oscar Goldoni Pinheiro Landim
Paulo Lustosa 2 vaga
Simara Ellery

PPB

Enivaldo Ribeiro José Linhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB

João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

PL

Pedro Canedo Eliseu Moura

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-8
Telefone: 318-7056/318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Marcos Vinícius de Campos

Mauro Fecury

PL

José Thomaz Nonô
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Vilmar Rocha



Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposição: PL. 08461'95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLlPTB

Bloco PMOBIPSOIPSL

Alberto Silva Antonio Brasil
Genesio Bemardino Zaire Rezende
João Thome Mestrinho 4 vagas
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães Cunha Lima
Fausto Martello Eujacio Simões
Fetter Junior João Pizzolatti
Francisco Silva Laprovita Vieira
Jair Bolsonaro Ushitaro Kamia
José Egydio 1 vaga

PSOB

Leonidas Cristina Koyu lha
Mario Negromonte Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius Roberto Rocha
2 vagas 2 vaga(s)

PT

Carlos Santana Arlindo Chinaglia
João Coser 2 vaga(s)
Teima de Souza

POT

Miro Teixeira José Maurício

PSSB

Gervasio Oliveira Pedro Valadares

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

Pedro Canedo

Suplentes

Paulo Lustosa
2 vagas

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PT

POT

PPB

PSOB

PMOB

POT

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Miro Teixeira

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Domingos Leonelli
José Aníbal

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Eujácio Simões

Gonzaga Patriota

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Seiv. Com. Esp. - Ane"#J li, sala 169-8
Telefones: 318-7555/7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·7555/7063

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Luiz Durão



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIQêNCIAS"

Titulares

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
Nl! 1.159/95, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N2 6.354n6, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Nl! 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS",E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Nl! 2.437/96 E PROJETO DE LEI Nl! 3.633/97
Proposição: PL n2 1.159195 Autor: Arlindo Chlnaglia

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

Jandira Feghali

Suplentes

Autora: Marta Suplicy

PCdoB

Socorro Gomes

Proposição: PL 1.151195

Bloco (PMOB/PSO/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

PFL

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

PSOB

PSOB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PT Bloco (PT, POT, PCdoB)

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

POT

José Genoíno
Marta Suplicy

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Sérgio Carneiro Vicente André Gomes PPB

Fernando Lyra

PSB

Raquel Capiberibe

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anízio

Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7066/7067 Philemon Rodrigues

PTB

Vicente Cascione



PSB PTB

Alexandre Cardoso Álvaro Ribeiro Philemon Rodrigues Arlindo Vargas

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Suplentes

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

José Janene

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N22.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

Titulares

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Benedito Domingos

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra StarJing
Silvio Abreu

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL
Pedro Canedo

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

PPB

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

PSDB

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
'José Teles
Wagner do Nascimento



Bonifácio de Andrada 4 vagas
Gerson Peres Aécio de Borba
Laprovita Vieira Eurico Miranda
Prisco Viana Nelson Meurer

PTB Pedro Yves
Romel Anízio

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro

PSB Leopoldo Bessone

Fernando Lyra Pedro Valadares
Alexandre Cardoso

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz Pedro Canedo

PPB

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

PTB

Vi~ente Cascione

PSB

Álvaro Ribeiro

PL

Welinton Fagundes

Suplentes Suplentes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI

N2 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo '

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

PFL

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N1l3.710193 QUE "INSTITUI

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: PL-3.71 0/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSDB

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Femando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Bloco (PPBIPL)

Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó



PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N!2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nl! 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

ProposIção: PL 4..425194 Autor: Iram saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presicjente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: PinhÊliro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PTB)

Aldo Rebelo

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Cameiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Germano Rigotto
José Aldemir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

BIC'en (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

De Velasco

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo de Como Esp.-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N!2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONT,RATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Darcísio Perandi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Nilson Gibson

Simão Sessim

Femando Zuppo

Carlos santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

POT

PSB

PMDB

Renan Kurtz

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bemardo

Gonzaga Patriota

Pedro Henry

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PPB Bloco (PPB, PL)

Ibrahim Abi-AckeJ
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Eurípedes Miranda

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PDT

Fernando Lopes

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó

Tuga Angerami



PT Severiano Alves Valdeci Oliveira

Arlindo Chinaglia Jaques Wagner PPB
Eduardo Jorge Sandra Starling

Augusto Farias Arnaldo Faria de SáHumberto Costa Sérgio Arouca (PPS)
Bonifácio de Andrada Gerson Peres

PDT Eraldo Trindade Osvaldo Reis

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB)
Francisco Silva Prisco Viana
Wigberto Tartuce 1 vaga

PSB PTB
Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota Rodrigues Palma José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Torres
Feu Rosa

FlávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó



Silvio Torres 2 vagas PSDB

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PT

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

PT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERêNCIA MUNDIAL DA MULHER

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid Coriolano Sales

Bloco (PSBIPMN) Fernando Lopes

Fernando Lyra Pedro Valadares

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Safa 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

Suplentes

Ricardo Heráclio

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Alexandre Cardoso

Francisco Horta

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: D%res Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Haroldo Lima

PCdoB

Aldo Arantes

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

PFL

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PMDB Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino
Rita Camata
Tetê Bezerra

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

PPB PSDB

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas



Zulaiê Cobra

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Paulo Feijó
Renato Johnsson

Roberto Rocha
Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibílis Viana
Sandra Starling
Socorro Gornes

PPB

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE
COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

A~ione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

PTB

PSB

5 vagas

José Coimbra

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa

Vanessa Felippe

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

Titulares

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PTB

Nelson Marquezelli

PSB
Nilson Gibson

PL
Luiz Buaiz

Suplentes

PFL

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Arnon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo

Germano Rigotto
2 vagas

José Aníbal
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Arnon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô



Bloco PT, PDT, PCdoB PTB

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo" - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTIT_UIÇÃO N!! 14-A,
DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE O

PERfoDO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

PFL

Suplentes

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista

Titulares

José Carlos Aleluia
Lima Netto

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Autor: Adylson Motta

Femando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

PTB

Proposlção:PEC 14195

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PSO,PSL)

Edinho Bez Hermes Parcianello
João Henrique Mário Martins

PSDB

PFL

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
lvandro Cunha Lima

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira

Carlos Magno
Marcos Vinícius de Campos

Bloco (PMOB, PSD, PSL)

Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz

Nair Xavier Lobo

Koyu lha
Marcus Vicente

Carlos Santana
TeIma de Souza

Lamartine Posella
Nilton Baiano

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PPB

Féu Rosa
Paulo Feijó'

Nedson Micheleti
1 vaga

José Janene
1 vaga

PPB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Augusto (PPS)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp.• Anexo /I. Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Carlos Alberto
José Thomaz Nonô
Salvador Zimbaldi

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano Albes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

PSOB

Luiz Máximo
Max Rosenmann

1 vaga

José Teles
Silvernani Santos (PFL)

1 vaga

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

PFL
Francisco Rodrigues

Suplentes

Cláudio Chaves



Luiz Fernando (PSDB)

Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Autor: Presidência

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

Gilney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR,

NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97,

A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS

E EXTENSAS
PORÇÕES DE

TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

1 vaga

Carlos Airton
Luís Barbosa

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)

Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

PTB

João Tota
Valdenor Guedes

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL
Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSDB
Antônio Feijão Alzira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, pedoB
Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATJVOS À D~MARCAÇ~O DÀS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Tel.efones: 318-706217061
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SECRETARIA
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DE EDITORAÇAO
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I EDiÇÃO DE HOJE: 400 PÁGINAS I


