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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado.Federal, nos termos do
. .

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 91, DE 1995

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades
Mercantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de1979.
Parágrafo lÍnico. são sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão desta
Convenção, bem'como quaisquer modificações que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimÔnio nacional.
Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(>lo) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção lI), de 21-6-95.
A

CAMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIo - - - - - - - - - - - 1- ATA DA 86" SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, EXTRAORDlNÁRIA, MATUTlNA, DA 18 SESSÃO
LEGISLATIVA,DAStrLEGISLATURA,EM 14 DE JUNHO
DE 1995
I - Abertura da Sessão
fi - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

m - Leitura do Expediente

OFÍCIO

SIN° - Do Senhor Deputado Davi Alves Silva, solicitando a
retirada da indicação do nome do ex-Deputado Vital do Rêgo para

o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, em atenção
ao que dispõe o art. 12, § 2°, do Regimento Interno.
IV - Breves Comunicações
NLSON GIBSON - Anúncio, pelo Presidente Femando
Henrique Cardoso, de veto a projeto de Lei do Senado Federal que
regulamenta a fixação da taxa de juros em 12% ao ano. Histórico
da aprovação do dispositivo constitucional sobre a matéria.
ROBERTO PESSOA - Recuperação e duplicação da Rodovia BR-1l6, trecho Fortaleza-pacajus, Estado do Ceará.
CORIOLANO SALES - Importância da aprovação de projeto de lei apresentado pelo orador sobre alteração da Lei nO 1.533,
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de 1951, que regulamenta o instibJto do mandado de segurança.
_
CARLOS AIRTON - Anúncio de apresentação de projeto
de lei concessivo da dedução de todas as despesas com educação e
de aumento do valor permitido para dedução por dependente, na
declaração de rendimentos de pessoas fisicas.
MELQUIADES NETO - Conclusão da Ferrovia Norte-SuL
PADRE ROQUE - Duplicação da ponte sobre o rio Tibaji,
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
JANDmA FEGHALI - Requerimento, pelo PCdoB, de urgência para votação pela Casa de projeto de lei sobre regulamentação do dispositivo constitucional que limita em 12% a taxa anual
de juros. Pronunciamento do Presidente da CâmaIa dos Deputados
à imprensa sobre o tema.
JOSÉ GENOÍNO - Posicionamento do Governo Federal
diante da aprovação pela Casa das reformas da ordem econômica.
Suspensão do recesso parlamentar paIa discussão, pelo Congresso
Nacional, das propostas governamentais de desindexação da ec0nomia. '
HERCULANO ANGHINEITI - Retomada, pela Caixa
Econômica Fedeml, de fmanciamentos paIa aquisição da casa própria. Regularização, pelo Governo Fedeml, da dívida para com o
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.
AGNALDO TIMÓTEO - Libertação dos trabalhadores
bmsileiros da escmvidão dos monopólios.
.
IVAN VALENIE - Redefmição dos limites de reservas indígenas com a revogação do Decreto nO 22, de 1991. Luta dos indígenas da área denominada Raposa - Serra do Sol, Estado de
RomiJila,para demarcação de suas terras•
. JAm. BOLSONARO ~ Inaceitabilidade da anunciada desindexação dos sa1ãrios dos servidores civis e militares da União.
JARBAS LIMA - Artigo "O deus do comércio", do jornalista Rubem Azevedo Lima, publicado no jornal Correio Brazi·
liense. Necessidade de providências em relação a agressões
pmticadlis pela imprensa contra o Congresso Nacional. .
ALCIDES MODESTO - Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre estabelecimento de normas de proteção ao patri-·
mônio culbJml brasileiro, PaIa regulamentação do art. 68 do Ato
. das Disposições Constitucionais Tmnsitórias.
.
WELINTON FAGUNDES - Conveniência de aprovação
pela Casa do Projeto de Lei nO 532, de 1995, sobre a destinação
dos estoques oficiais de alimentos a progmmas assistências. .
FERNANDO FERRO - Anúncio de apresentação de requerimento de infonnações ao Ministério das Comunicações sobre
nomeações PaIa cargos de provimento em comissão do Sistema
Telebrás.
SÍLVIO ABREU - lJioporbJnidade das proposta governamentais de emenda à ConstibJição sobre flexibilização dos monopólios estatais do petróleo e das telecomunicações. Açodàmento
na votação ~ matéria pelo Congresso Nacional.
JOSE PRIANTE - Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre criação de Áreas de Livre Comércio - ALC nos Municípios de Altamira, Marabá, Salinópolis e Santarém, Estado do Pará.
emo NOGUEmA - Continuidade da consllUção da Ponte
da Amizade, entre Teresina, Estado do Piau~ Estado do MaIanhão.
ANTÔNIO BRASIL- Necessidade de esclarecimento, pelo
Departamento Nacional de Combustíveis e pela Shell do Bmsil,
sobre a quota diária de combustíveis retirada pela empresa.
LUCIANO ZICA - Excessos paticados pela Justiça do Tmbalho contm os sindicatos dos petroleiros. Conclamação aos Deputados
no sentido de apresentação de projeto de lei sobre readmissão dos petroleiros demitidos e concessão aos sindicatos da categoria de anistia
quanto ao pagamento de multas impostas pelo TST.
ARLINDO CHINAGLIA - Reitemção de pedido de provi-
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dências da Mesa sobre inclusão indevida do nome do orador entre
os presentes a reunião da Subcomissão do SIVAM, paIa composição do quorum.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - OporbJna resposta à solicitação do Deputados Arlindo Chinaglia.
CARLOS SANTANA - Inflexibilidade governamental no
processo de negociação de reivindicações dos trabalhadores de
empresas estatais. Crescimento do desemprego no País. Tentativa
de desmantelamento da estrubJra sindical brasileira.
AYRTON XEREZ - Apoio à política econômica do Governo Fernando Henrique Cardoso.
ALEXANDRE CERANTO - Solicitação aos Deputados de
apoio ao Projeto de Lei nO 469, de 1995, de autoria do orador, sobre medida~ de proteção ao trabalho do menor.
JOSE FORTUNATI - Anúncio de encaminhamento de representação ao Ministério Público contra o Sr. Sérgio Cutolo, Presidente da Caixa EcOnômica Fedêral, por sua abJação à frente do
' . ,
órgão.'
LUIZ PIAUHYLINO - Desempenho do Sr. Yves Ribeiro,
Prefeito da Itapissuma, Estado de Pernambuco.
GONZAGA PATRIOTA - Proposta dos produtores de
cana do Nordeste para solução da crise de retração de demanda associada à e~cassez de crédito vigente na região.
JOSE CARLOS LACERDA - Questionamento do Sr. Nelson Costa Mello, Prefeito do Município de Guapimirim, Estado do
Rio de -Janeiro, sobre 'posicionamento do' Congresso- Nacional
quanto às·reforinas tributária e- eleitorlllno âmbito municipal.,
PAULO PAIM - Homenagem à ex-escrava Maria do Carmo Gerônimo na sessão comemorativa do transcurso do 300" aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, a ser realizada pela
Câmara dos Deputados, em 20 de novembro do ano em curso.
CANDINHO MATIOS - Realização da primeira reunião
do Banco Mundial paIa discussão do desenvolvimento dos países
da América Latina e do Caribe,no Rio de Janeiro, Estado-do Rio
de Janeiro.
. '- , NELSON MARQUEZELLI - Dificuldades dos cit11icultores
da região de BebedoUro, Estado de São Paulo, em virbJde da cartelização da indústria de sucos.
PAULO ROCHA - Violências praticadas por fazendeiros
contra pescadores marajollras, Estado do-Pará.
CORAUCI SOBRINHO - Transcurso do 50" aniversário de
fundação do Hospital São Fiailcisco, Município de Ribeirão-Preto,
Estado de São Paulo.
COSTA FERREIRA - Conveniência de altemção, pelo
Congresso Nacional, do EstabJto da Criança e do AdOlescente.
PEDRO WILSON - Proposta de constibJição de Mrum de
articulação de segmentos sociais e governamentais para desenvolvimento da qualidade de vida da população do Brasil Central.
MARIA VALADÃO - RefOlDlulação da política nacional
de saúde, com ênfase na apresentação de projetos de saneamento
básico.
RAIMUNDO SANTOS - Atuação do PP em defesa da livre iniciativa e da proteção aos segmentos menos favorecidos da
sociedade. Conveniência de repasse de parcela dos recursos destinados a grandes projetos aos bancos regionais, para fmanciamentos de micro e pequenas empresas. Obms prioritárias ao
desenvolvimento do Estado do Pará.
LAPROVITA VlEmA - Resgate do prestígio do Congresso Nacional, com o restabelecimento da atribuição parlamentar de
al()C,}ção de recursos para suas bases eleitorais.
V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em bJmo único, do Projeto de Lei n° 532, de 1995, que autoriza o Poder Execu-
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tivo a utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e ROSA, LUIZ CARWS SANTOS.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do Substitutivo
à miséria.
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi- da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, com a inclutuição à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, o Sr. são do texto da Emenda n° 5 de Plenário.
Aprovado, ressalvados os destaques.
Deputado JOSÉ ROCHA.
Prejudicado os destaques para as Emendas nOs 4,5,6,9 e 10.
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substiPAUW BERNARDO (pela ordem) - Inocorrência de pretuição à Comissão de Seguridade Social e Família, o Sr. Deputado
judicialidade da Emenda nO 6.
,
osMÂNIO PEREIRA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acatamento da manifestaUsou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Agricultura e Política Rural, o Sr. Deputado ção do Deputado Paulo Bernardo.
PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Requerimento de destaque
NOMAINARDL
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, em substi- para votação em separado da Emenda nO 1, de Plenário, apresentatuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. da ao Projeto de Lei n° 532, de 1995.
PAUW BERNARDO (pela ordem) - Pedido de retirada do
Deputado NEY WPES.
Usaram da palavra para discussão do Projeto de Lei n° 532, destaque para a Emenda n° 1 e demais destaques apresentados pelo
de 1995, os Srs. Deputados JOÃO FASSARELA, CARLOS CAR- PT, com exceção do referente à Emenda n° 6.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimento d~ pedido de
DINAL, JOÃO RIBEIRO, MARIA ELVIRA, JOSÉ,CARWS
ALELUIA, LUIZ CARWS HAULY, BETO LELIS, JAQUES retirada de destaques formulado pelo Deputado Paulo Bernardo.
PRESIDENTE (Luís Eduardo)~ Requerimento de ,destaque
WAGNER, FEU ROSA.
PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Anúncio ao Plenário de para votação em separado da Emenda nO 8, de autoria do Deputado
apensação do Projeto de Lei nO 455, de 1995, de antoria da Depu- Carlos Cardinal, ao Projeto, de Lei n° 532, de 1995.
Usaram da palavra pela ordern,durante o encaminhamento
tada Marta Suplicy, à matéria em apreciação.
Usaram da palavra para discussão do Projeto de Lei n° 532, da votação do destaque os Srs. ~Plltados CARLOS CARDIos Srs. Deputados VALDIR COLLATO, WELSON GASPARINL
NAL" NO MAINARDI, LUIZ CARLOS SANTOS.
Usaram da pala",ra para encaminhamento da votação do
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da discussão.
ARLINDO CHINAGLIA - Questão de ordem sobre quo- destaque os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLNEIRA, MARCOrum para abertura de sessão da Subcomissão do Sivam, da Comis- NIPERILW, PAUW BERNARDO, CARLOS CARDINAL.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovada a, EIDeJl.da n° 8.
são de Fiscalização e Controle da Casa. Conveniência de
'PRESIDENTE (Luís Eduardo).~'Requerim.entóde,destaque
adiamento da sessão da referida Subcomissão marcada. para as
para votação em separado da Emenda. nO 7ao Projeto de Lei nO
14h3Omin do dia 14 de junho.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado Ar- 532, de 1995.
,CARWS CARDINAL (pela ordem) - Retirada, dO,reque:rilindo Chinaglia.
MILTON TEMER (pela ordem) - Conveniência,da divul- , mento de destaque para a Emenda n° 7. "
PRESIDENTE (Luís Eduardp)- Requerimento de destaque
gaçãopelo Ministro Sérgio Motta da relação dos Deputados beneficiados com o
atendimento de pedidos pela Pasta das para votação em separado da Emenda'n° 6,.de autoria do Deputado
João Fassarella, a Projeto de Lei nO 532, de 1995.
Comunicações, em razão de votos dados em plenário.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Us~1IlD. da palavra para eJFaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados INOCENCIO OLNEIR/I., IVO MAIMilton Temer.
NARDI, LAURA CARNEIRO, JOÃ,Q'FASSARELLA, LUCIAAnúncio da existência de emendas de Plenário.
Usou da palavras para proferir parecer às emendas de Ple- NÇ) CASTRO, UBALDINO JUNIOR, JURANDYR PAIXÃO,
nário, em substituição à Comissão de Desenvolvimento Urbano e SERGIO CARNEIRQ, INAClO ARRUDA. ARNALDO MADEIRA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - rejeitada a Emenda n° 6.
Interior, o Sr. Deputado JOSÉ ROCHA.
Votação da redação final.
Usou da palavra para proferir parecer às emendas dePlenáAprovada.
rio, em substituição à Comissão de Seguridade Social e Família, o
Encaminhamento do Projeto do Senado Federal.
Sr. Deputado osMÂNIO PEREIRA.
,PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
, Usou da palavra para proferir parecer às emendas de Plenário, em Substituição à Comissão de Agricultura e política Rural, o para realização de sessão solene da Câmara dos Deputa<ios em homenagem ao transcurso do 50" aniversário do TrilxInal Superior
Sr. Deputado NO MAINARDL
Usou da palavra para proferir parecer às emendas de Plená- Eleitoral.
Aprovado.
rio, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de ReALDO REBELO (pela ordem) - Influência do Presidente
dação, o Sr. Deputado NEY LOPES.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação as Sr's Fernando Henrique Cardoso e dos meios de comunicação na aprovação, pela Câmara dos Deputados, de proposta de modificação
Deputadas MARTA SUPUCY, MARILU GUIMARÃES.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio ao Plenário do no capítulo da ordem econômica da Constituição Federal.
JOSÉ ROCHA (pela ordem) - Documento de produtores
Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei nO 532, de 1995.
Usou ~ palavra para encaminhamento da votação o Sr. De- rurais do oeste baiano ao Governo Federal sobre adoção do sistema de equivalência-produto e elaboração de plano para o desenputado INOCENCIO OLNEIRA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio da compatibiliza- volvimento sustentado da região.
ção, pelo Relator, da Fmenda n° 5 com o Substitutivo, na redação final
FEU ROSA (pela ordem) - Combate à sonegação fiscal no
Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs. País.
MARCONI PERILLO (pela ordem) - Descaso das autoriDeputados CARLOS CARDINAL, MARCONI PERILLO, PAULO BERNARDO, sÉRGIO AROUCA, BETO LELIS, ALDO dades brasileiras no atendimento aos direitos da criança e do adoREBEW, JURANDIR PAIXÃO, LUCIANO CASTRO, FEU lescente. Necessidade de parceria entre o Poder Público e a
o
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sociedade para equacionamento da questão do menor no País.
MARCELO TEIXEIRA (pela ordem) - Precariedade do
sistema rodoviário nacional. Recriação do Imposto Único sobre
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e do Fundo Rodoviário Nacional para recuperação da malha viária brasileira.
INÁCIO ARRUDA - (pela ordem) - Artigo publicado na
revista Finanças e Desenvolvimento, do FMI e do Banco Mundial, sobre a política econômica brasileira. Necessidade de regulamentação, pela Casa, do limite para as taxas de juros no País.
Desertificação do Noroeste brasileiro.
ALCIDES MODESTO (pela ordem) - Solicitação de empenho da Mesa Diretora no encaminhamento de projeto de lei de
autoria do orador sobre regulamentação do art. 68 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal.
VI - Encerramento
2 - ATA DA lf78 SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, NA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA·
TURA, EM 14 DE JUNHO DE 1995.
I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente
INDICAÇÕES
Indicação nO 177, de 1995 (Do Sr. Davi Alves Silva) - Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária a implementação do Programa de Reestruturação da Agropecuária Brasileira, com habitação
rural, reforma na agricultura e irrigação hortifrntigranjeira.
Indicação nO 178, de 1995 (Do Sr. José Carlos Lacenla)Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das C0municações, o exame da oportunidade e conveniência de concessão de emissora de rádio para a Prefeitura do Município de
Guapamirim, Estado do Rio de Janeiro.
Indicação n° 179, de 1995 (Do Sr. Sandro Mabel) - Sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, o exame da oportunidade e conveniência de reajustamento da tabela dos
prestadores de serviços ao SUS.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTIUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nO 7-C, de 1995 (Da
Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 7/95 ''Embarcação Nacional, Navegação
de Cabotagem e de Interior'~.
Redação para segundo turno de discussão da Proposta de
Emenda à Constituição nO 7-B, de 1995, que "Altera o art. 178 da
Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias".
Proposta de Emenda à Constituição nO 41, de 1995 (Do Sr.
Miro Teixeira e Outros) - Estabelece a necessidade de realização
de referendo para aprovação das Propostas de Emenda Constitucional que menciona.
Proposta de Emenda à Constituição n° 42, de 1995 (Da Sr'
Rita Camata e outros) - Dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 47, de 1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly e outros) - Altera dispositivos da Constituição
Federal relativos ao Sistema Tributário Nacional.
Proposta de Emenda à Constituição n° 67, de 1995 (do Sr.
José Priante e outros) - Altera a redação do inciso X do parágrafo
2° do artigo 155 da Constituirão Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n° 75, de 1995 (do Sr.
Severino Cavalcanti e outros) - Acrescenta a palavra ''trabalhistas''
ao texto do artigo 179 da Constituição Federal.
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Proposta de Emenda à Constituição n° 76, de 1995 (Do Sr.
Severino Cavalcanti e outros) - Acrescenta ao texto do inciso XIII
do artigo 7° da Constituição Federal a expressão "e aconlo individual quando o empregador for microempresa ou empresa de pe.
queno porte".
Proposta de Emenda à Constituição nO 77, de 1995 (Do Sr.
Severino Cavalcanti e outros) - Acrescenta ao texto do inciso V
do artigo 70 da Constituição Federal a expressão "dele excluídos
os trabalhadores da microempresa de pequeno porte".
Proposta de Emenda à Constituição n° 78, de 1995 (Do Sr.
Leonel Pavan e outros) - Altera o caput do artigo 212 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 80, de 1995 (Do Sr.
Fernando Gabeira e outros) - Dá nova redação ao parágrafo 2° do
artigo 14 e ao caput do artigo 143 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 86, de 1995 (Do Sr.
Adylson Motta e outros) - Permite a reeleição do Presidente da
Repíblica. .
Proposta de Emenda à Constituição nO 87, de 1995 (Do Sr.
Adylson Motta e outros) - Dispõe sobre a ausência de sigilo bancário ou fiscal para os exercentes de cargo, emprego ou função da
Administração Pública.
Proposta de Emenda à Constituição nO 88, de 1995 (Do Sr.
Ênio Bacci e outros) - Acrescenta parágrafo 3° ao artigo 143 da
Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 89, de 1995 (Do Sr.
Nicias Ribeiro e outros) - Dá nova redação 80 inciso IV do artigo
29 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 90, de 1995 (Do Sr.
Paulo Gouvêa e outros) - Altera os artigos 14 e 17 da Constituição
Federal e insere o artigo 74 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Proposta de Emenda à' Constituição nO 91, de 1995 (Do Sr.
Aracely de Paula e outros) - Altera o artigo 228 da Constituição
Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 9Z; de' 1995 (Do Sr.
Nicias Ribeiro e outros) - Dá nova redação áo artigo 101 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 93, de 1995 (Do Sr.
Iberê Ferreira e outros) - Elimina a exigência de segundo turno
nas eleições de Governador e Vice-Governador, de Prefeito e
Vice-Prefeito.
Proposta de Emenda à Constituição nO 94, de 1995 (Do Sr.
Álvaro Gaudêncio Neto e outros) - Estabelece critérios para a realização e investimentos em obras públicas nos três níveis de governo.
Proposta de Emenda à Constituição nO 95, de 1995 (Do Sr.
Fernando Zuppo e outros) - Dá nova redação ao artigo 144 da
Constituição Federal.
IV - Pequeno Expediente
NILSON GmSON - Divulgação, pelo jornal Diário de
Pernambuco, de irregularidades verificadas na Prefeitura do Município de Tacaimbó, Estado de Pernambuco.
WALDOMIRO FIORAVANTE - Atuação do Movimento
Segundo Grito da Terra Brasil no Estado do Rio Grande do Sul.
Problemática da agricultura brasileira. Reflexos das abusivas taxas
de juros vigentes no País.
CLAUDIO CAJADO - Êxito do Programa de Controle de
Infecção Hospitalar desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
JOÃO COSER - Repúdio dos trabalhadores da área de educação ao substitutivo oferecido pelo Senador DaICY Ribeiro ilO
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovado pela Câmara dos Deputados.
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MILTON TEMER (pela ordem) - Registro, na ata da sessão anterior, de reclamação formulada pelo orador.
PRESIDENTE (Adylson Motta) - Determinação ao Departamento de TaquigrafIa, Revisão e Redação de encaminhamento à
Mesa Diretora da reclamação do Deputado Milton Temer, para a
respectiva alteração da ata.
JOSÉ GENOÍNO - Apreciação, pelo Congresso Nacional,
da medida provisória referente ao Plano Real antes do recesso parlamentar de julho proximo.
PAULO PAIM - Inconveniência da desindexação dos salários pretendida pelo Poder Executivo. Necessidade de formulação
de política salarial para recuperação das perdas provocadas pela
inflação.
MARIA ELVIRA - Manifestação da oradora sobre declaração do Ministro Sérgio Motta, das Comunicações, acerca de recebimento, por Deputados, de cargos para votação favorável à
quebra de monopólios estatais.
JARBAS LIMA - Combate à imoralidade nas instituições
públicas.
EXEPDITO JÚNIOR - Discriminação sofrida pelo Estado
de Rondônia na distribuição dos recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte. Descaso da Emater em relação aos
projetos apresentados por pequenos e médios produtores rondonienses.
.
LUlZ CARLOS HAULY - Postura democrática do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sucesso do Plano Real. Apoio
do orador ao pro~ de governo do Presidente da República.
. CONFÚCIO MOURA - Necessidade de definição de fonte
de custeio Bara o setor saúde no País.
.
JOSE FRITSCH - Reivindicações constantes em documento elaborado pelo Movimento Grito da Terra do Brasil.
ELIAS MURAD - Adoção de medidas governamentais de
combate à droga denominada ecstasy.
ALCIDES MODESTO - Anúncio da apresentação de projeto de lei para regulamentação dos dispositivos constitucionais
transitórios sobre as áreas de remanescentes das comunidades de
quilombos. Estudo do antropólogo Germano Crisóstomo Frazão
sobre o assunto Mobilização dos Municípios do Nordeste do Estado da Bahia para recuyeração das estradas da região.
PAULO FEIJO - Transcurso do 151 0 aniversário de fundação da livraria "Ao Livro Verde", de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio Janeiro.
DUILlO PISANESCHI - Alocação de recursos no Orçamento Geral da União de 1996 para a recuperação e revisão do sistema penitenciário brasileiro.
LEÔNIDAS CRISTINO - Necessidade de maior atenção
aos principais anseios municipalistas nas futuras propostas de revisão constitucional.
INACIO ARRUADA - Recrudescimento dos crimes de
pistolagem no Estado do Ceará.
MILTON TEMER - Necessidade de nominação pelo Ministro Sérgio Motta, da Pasta das Comunicações, dos Deputados
envolvidos na prática de fisiologismo com o Poder Executivo, ao
ensejo da votação pela Casa das propostas governamentais de
emenda à Constituição.
ARNON BEZERRA - Desempenho da S1"" Ruth Cardoso à
frente do Programa Comunidade Solidária.
SÉRGIO CARNEIRO - Críticas à proposta governamental
de realização de avaliação dos alunos quando da conclusão de cursos de terceiro Grau. Conveniência da adoção, pelo Governo Federal, de medidas para melhoria do ensino de primeiro e segundo
Graus.
ADROALDO STRECK - Queda dos preços dos produtos
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da cesta básica em decorrência do Plano Real.
AGNELO QUEIROZ (Como Líder) - Conclamação aos habitantes de Distritos do Município de Luziânia. Estado de Goiás,
para participação de plebiscitos destinados a suas emancipações
político-administrativas.
NICIAS RIBEIRO - Compromisso do Sr. Tareísio Delgado, Diretor-Geral do DNER, no sentido da construção de quatro
pontes de concreto ao longo da rodovia Transamazônica. Necessidade de combate à malária na região amazônica.
AGNALDO TIMÓTEO (pela ordem) - Regozijo do orador
diante do expressivo número de Parlamentares presentes em plenário.
OSÓRIO ADRIANO - Repúdio a proposta do Tribunal Superior Eleitoral - TSE - sobre extinção da representação política
do Distrito Federal.
AUGUSTO CARVALHO - Aprovação, pela Câmara dos
Deputados, do Projeto de Lei nO 532, de 1995, do Poder Executivo, que faculta a utilização dos estoques públicos de alimentos no
combate à forme e à miséria.
LUIZ FERNANDO - Insatisfação com procedimento administrativo da Casa relativo à apresentação de declaração de bens
pelo orador.
LUIZ MAINARDI - Quadro caótico da economia do Município de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
PAULO LIMA - Importância do fortalecimento do Ministério Público.
SEVERINO CAVALCANTI - Conveniência de revogação
da Lei Fleury. Revisão da legislação penal brasileira. Ações do
Congresso Nacional e da sociedade contra a criminalidade no País.
SÉRGIO AROUCA (Como Líder) - Sugestão de apreciação pela Casa, em regime de urgência urgentíssima, de projeto de
lei de autoria do orador sobre a flXação de limites para as multas
impostas pela Justiça do Trabalho aos sindicatos de petroleiros e a
concessão de anistia aos trabalhadores demitidos pela Petrobras
em razão da greve da categoria.
JOVANI ARANTES - Solicitação ao Governo Federal de
conslrução da BR-080, entre Brasília, Distrito Federal, e Uruaçu,
Estado de Goiás. Necessidade da criação de escolas agrícolas no
Estado do Goiás.
PAULO ROCHA - Efeitos negativos, sobre as médias e
grandes cidades da Amazônia, da não-implementação da reforma
agrária e da inexistência de uma política agrícola.
ANTÔNIO JORGE - Necessidade de revisão de conceitos
e estratégias quanto à geração de empregos no País.
CARLOS CAMURÇA - Política discriminatória do Banco
da Amaz~ SA. - BASA -;ma com o Estado de Rondônia.
JOSE CARLOS SABOIA - Conveniência da adoção, pelo
Governo Federal, de políticas estratégicas para o desenvolvimento
do País.

V - Grande Expediente
BENEDITO DOMINGOS - Apresentação, pelo orador, de
emenda à Constituição sobre redução da idade para imputação penal. Repúdio à excessiva liberalidade de programas apresentados
pelas emissoras de televisão brasileiras.
VI - Ordem do Dia
Apresentam proposições os Srs. Deputados CARLOS AIRTON; JOSÉ FORlUNA1TI; JOSÉ CARLOS LACERDA; PAULO GOVEIA; ROBERTO JEFFERSON E OUTROS;
FERNANDO FERRO; MARILU GUIMARÃES E OUTROS;
JOSÉ PRIANTE E OUTROS; CUNHA BUENO; VALDOMIRO
MEGER; LEUR LOMANTO; MAURÍCIO REQUIÃO; ALCIDES MODESTO E OUTROS; MARIA ELVIRA; sÉRGIO CARNEIRO; JOSÉ MAURÍCIO; ELIAS MURAD; CELSO
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RUSSOMANNO; ENIO BACCI; MIRO TEIXEIRA; CIDINHA
CAMPOS; JÚLIO REDECKER; UBALDINO JUNIOR; GONZAGA PAlRIOTA; JANDIRA FEGHALI; YEDA CRUSIUS;
JAQUES WAGNER.
vn- Comunicações Parlamentares
Eunpedes Miranda - Apelo ao Departamento Nancional de
Estradas de Rodagem para recuperação da BR-364, trechos Presidente Médici-Ouro Preto do Oeste e Nova Vida-Ariquemes, no
Estado de Rondônia.
RIVALDO MACARI - Necessidade de integração dos deficientes físicos no processo produtivo.
TELMA DE SOUZA - Loteamento de cargos de direção na
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.
AUGUSTINHO NARDES - Necessidade de mudanças no
acordo da Frente Parlamentar da Agricultura com o Governo Federal, para fmanciamento do setor agricola Nacional.
ALDO ARANTES - Congratulações com os estudantes
universitários brasileiros pela realização de Congresso da União
Nacional dos Estudantes, em Bra,sília, Distrito Federal. Imediata
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aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
GILNEY VIANA - Liberação de verbas, pelo Ministério
dos Transportes, para implementação da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Asfaltamento da BR-158. Atuação junto ao Governo do
Estado do Mato Grosso para atendimento das reinvindicações do
Prefeito Tadeu Escame, do Município de Santa Terezinha.
VIlI - Encerramento
2- PORTARIAS (Primeira Secretaria) , nOs 31 32/95, referentes a credenciamento de entidades de classe.
COMISSÕES
3-ATASDASCOMISÕES
a) Comissão de Direitos Humanos, Tenno de Reunião, em
14-6-95.
b) Comissão de Educação, Cultura e Disporto, 15° Reunião
(Ordinária), em 14- 6- 95.
4-MESA
5- LÍDERES E VICE.LÍDERES
6- COMISSÕES

Ata da 863 Sessão, Extraordinária, matutina em 14 de junho de 1995
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente e Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente.
Às 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique .

PSDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD.
São Paulo
Vicente Cascione - Bloco - PTB; Welson Gasparini - PPR;
Zulaie Cobra - PSDB.
Mato Grosso

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elthon Rohnelt - BlocoPSC; - Luciano Castro - PPR; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Roberio Araujo - PSDB; Salamão Cruz- Bloco - PFL.

Welinton Fagundes - Bloco - PL.
Distrito Federal
Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; - Eraldo Trindade - PPR; - Fati-

Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

ma Pelaes - Bloco - PFL; - Gervasio Oliveira - Bloco - PSB; -

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; - Raquel Capiberibe - Bloco PSB; Sergio Barcellos - Bloco - PFL; - Valdenor Guedes - PP.

Paraná

VilsooSaI1ini- Bloco- PTB; WernerWanderer- Bloco- PFL.

Pará

Rio de Janeiro

Anivaldo Valle - PPR; - Antonio Brasil- PMDB; - Benedito Guimarães - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Rilario
Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro
- PMDB; Olavio Rocha - PMDB; Paulo Titan - PT; Raimundo
Santos - PPR; Ubaldo Correa - PMDB; Vic Pires Franco Bloco-PFL.

Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB.

Amazonas
Arthur Virgilio Neto':' PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL;
João Thome Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Pauderney Avelino-PPR.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de presença registra o comparecimento de 61 senhores Depltados.
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

Rondônia
Carlos Camurça - PP; .Confucio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT; Expedito Junior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;
Silvemani Santos - PP.
Acre
Carlos Airton - PPR; Celia Mendes - PPR; João Maia -

O SR. wn..SON GmSON, servindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à leitura
do expediente.
O SR. JARBAS LIMA, servindo como 1° Secretário procede à leitura do seguinte
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lU - EXPEDIENTE
axarcicio d. parc.ria envoLvendo oa tria nival. de .evamo:

OFÍCIO

o Sr. Deputado Davi Alves Silva, nos seguintes termos:
A Sua Excelência o Senhor Deputado
Luís Eduardo
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Defiro. Em 13-6-95 - Luís Eduardo, Presidente.
Senhor Presidente,
Tendo tomado conhecimento apenas nesta data de que o Líder do Bloco PSBIPMN, Deputado Fernando Lyra havia assinado
a indicação do Depltado HUMBERTO SOUTO para vaga de Ministro do Tribunal de Contas da União, solicito a Vossa Excelência
a retirada da indicação apresentada por este Líder do ex-Deputado
VITAL DO REGO para o mesmo cargo, em atenção ao que dispõe
o art. 12, § 2°, do Regimento Interno.
Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência
meus protestos de estima e consideração.
Brasília, 13 de junho de 1995. - Davi Alves da Silva, Líder
doPMN.
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viaria

Governo Federal rs'terâ; da. do~aolo do Fundo de ?ar'ticipaçlo

básica"

doa

já.

fund.....ntal para a r .....trutur.Qlo· do ••tor .aropeculirio. A

corri.idos mone'tariamen'te a

eatrada viabiliz& econolDicaMnte o empre.ndimento acricola ao

Municíyioa"

o

montan'te

equivalente

repassadoll para o aubproarama.

a08

recurso.

partir c:.a data do repasse. at' que .. Prefeil;ura ::::::::'lclu&

4a

obras proaramadas para o eubpro8rama para aquele exercicio;

repre.en'tada pela.. ea'tradu vieina1."

ê

um

paaao

permitir o eeco...nto da produoao a custo. maia reduzido••

Perllite a intellr.clo d. unid.d. d. producio .ar1col.

COII

o

m.roado conauaidol". Nu ire.. onde n&o existe. eatrada.. o
-

poder&o

aer

uÃdoa

na

conlltruclo

d.

moradia.. tanto na.. are.. adquirida. pelo Governo Federal e

produ~or"

pr1ncipa'\'Dente o pequeno • •eral.mente termina por se

..ub_t.r , sanh. d. int.r...di.QIo cOllercial • financ.ir••

doadall" n08 termoa do Subpro.rama I" quan'to em outra.. áreaa.
de.de que sej&ID em. núcleo. habitacionais de. nQ mínimo" 60
(ee8senta) unidades re.idenciais;

A conl5'truçao dae

~stradas

V1C inail5 eerá

realizada pela Prefeitura Municipal com recursos repasl5adoE
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pelo Governo Federal. Cada município terá. porem. o prazo de
180

(cen~o

previe~&e

6

oitenta)

àiaa

para

dae

reAlizaç&o

obras

para aquele exercício. Se ao término deste prazo

utilizacão de

Quinta-feira 15 13121

eemente de

boa qualidade

é

tio

importante

quanto a adoCao de técnicas de manejo e conllervação de 11010 e
o ueo adequado de corretivoll e fertilizantell.

n40 forem utilizadoe 08 recureoe na sua finalidade. o Governo

dos

Dado o baixo poder aquisitivo dos mini e

Municipioe. o montante equivalente aos recursos já repaeeadoB

pequenoll produtores ruraill, a aquilliçlio de aemen1:e de boa

para o Subproarama. corria:ido8 monetariamente.. a partir da

qualidade

Feder~l

reterá.

data do

da dotac&o

repasse,

até

que

do

Fundo

de

Participação

Prefeitura conclua a8

a

obras

programadas para aquele exercício.

~

inteira

nem

Ilempre

das

pollsiyel,

e,

quando

o

é,

isto

de recursoll públicos.

manutenclio das estradas vicinais é de

responsabilidade

..

signifioa oUlltoe muito elevadoe. Dai a necessidade do aporte

Prsfeituras

Municipais

que

executarao estas obras cOm !ecureoe orçamentár1oB prõprioe.

Para viabilizar
alocado,

anualmente,

pelo

Governo

eate- eubproll1'lIlIl&,
Federal

Ilerá

o montante

de

rllour..o" corre..pondente a 0.2S das dotaçoes orçamen1:árias do
Orçamento Geral da União.

Para implementacão deste Subproll1'ama será
alocado,

&nualmente,

Governo Federal.

pelo

o

montante

de

recurlloll equivalente a 0,8" das dotaçi5ell orçamentáriall do

As atividades de aquisicao e distribuiçAo
de "..mente ficarllo a cargo do l1inilltério da Agricultura. do
Ab"stecimento e da Reforma Agrária.

Orçamento Geral da Uniao.
1.6 - Subprograma VI: Saúde
1.4 - Subproarama IV: Eneraia Rural

,

,
A eletrifie:aç4o

rur~l

é

iunàamen'tal para

.a coneolidaç!lo de qualquer e~preendimento agropecuario.

permite e facilita .. adoç!.o de novas

' __

2

__

-

....

_,-~

Ela
..

~--

o programa de irrigação.

Saúde
vida.

~

reflexo

conseqüéncia

do

das

de

re~ureoe.

antes

ac"""o

de

de

tudo,

vida

da

alimentaCllo,

ã

qualidade
populeção.
habitação,

à

de
E
ao

saneamento e, tambám, r,,"ultado das condiçi5ell de trabalho.

A implantaçao e expansão do programa de
eletr~ficacão ,rural

é.

condlCOes

implica no aporte de sianificativo volume

seqdp tteceseário .que o El!litado abeolva parcelaa

A
Garantir. portanto,

aaúde

..

~ondicOell

um

direito

de

cidadania.

adequadas de atenção à saúde é

dever do I!atado.

do cu"to de implantaçlllo do Projeto, tendo em vi"ta a baixa

o

capacidade financeira dOIl pequenos aaricultorell.

qu.. Ile vê, porêm, .. um ..istema de Ilaúde

em crille. B o pouco que existe .. uma e..trutura de atendimento
Subproarama,

voltada excesllivamente à allsisUnoia médioa, ambulatorial e

Ilerá alocado. anualmente pelo Governo Federal, o montante de

Para a implementaçlio dellte

hospitalar, em detrimento das açOes de prollOção da "aúde, de

recureoe correepondente a

,prevençlio de doençes e controle de endemias.

das dotaçOee orcamentâriae do

1.3~

Orçamento Geral da Uniao.
li: á exatamente o modelo que dá atençlio à

Oll

recureos

eerAo

repasllados

à..

Prefeiturall Municipaill que terao o prazo de 180 (cento e

Ilaúde preventiva que preconizamo.. para o meio rural. Um
sietElma àeecentralizado t
onde
o
municipio
a.ssuma
sua

oitenta) dias para realização dall obras. Se ao término deete

responsabilidade de aseesurar ae açoee bãeicas de eaúde.

prazo os recureoll nlio forem aplicadoe, na finalidade a que Ile

Na

delltinllllll, o Governo Federal reterá, da dotaçao do Fundo de
Participaçi!lo

doe

reourSOIl

repell..adoll

já

Municipio.. ,

monetariamente a partir
Prefeitura conclua
ae

o

para
da

o

data

obras

montante

equivalente

Subproll1'ama,

aOIl

atualizadoll

do repa....e, até
programadas
pare

que a
"que 1..

exercício.

município

a

cone'truQ60

A

!semente

representa

um

ineumo

e

o

bã"ioa.., o oontrole de endemia... a vigilãnoia epidemiolóQica,
vigilãncia

do

estado

nutricional

(principalmente

de

crianças e gestantes);

Sementes

fundamental para a viabilizacao do empreendimento agricola. A

SubprOllrama

equipamento dos poStOIl de Ilaúde onde Sí!.o realizadas as açi5es

a
1.5 - Subprograma V: Distribuiçao de

deete

implementaçi!.o

compa-c& ao:

~

ao Governo Federal -

°

mllo-de-obra alooada na exeoução do subprograma.

pagamento da
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l'à..
eerá alocado.

_l_n"olo

_a:itlleft", ..lll áoverno
o.~ da.

recur",o", eQU1I1U.n,' a

deis'.

Subpro.......

Junho de 1995

- ao Governo Est.dual: a manutençao d••

federal. o IIOlItanu cU

dotaco. . 1)1'11_11"1:'1&8 do

O1'c.......nto Geral da W\l*o.

A el.boracao e i ..ple.,.nt.olo do Pro.r....
eerlo re.lizada. em parceria pelo. tr6e niveie de Gov.rno
I Uniao..
ea'tAdoe e Municipioe J, conforme diecriminaç!o das

H~

'tódo

te.

direito

•

compe'tenciae.

6

nível de aubprosrama.

•

ficario

edueaclo
A", atIvidade", d. acompanh6lllent?, contraI.

Pübl1ca li de ql1l1ll1da~. . . tDdop' H niveie de enaino.

e.

Ó qlM

a

54I'C.be.

por''',

';0 .elo Mlnl ,

exietência d. alelladoD indic•• de anàlfab.'lamo. O fato d.

avaliaçao

a

carao

do

t'oder

Le.islativo

que

in.tituirá, para tanto. uma COllliseao Técnica COlllpOsta por 81
t'arlamentare•• sendo três por E",tado • Distrito Federal.

n40 saber ler e e",creVer r.prlleentli. 11. CU.'OlllúIto alto. O
analfabeto é
nova"

Il\Ulto

limitadO

altllriu.tivas

aJoiióadal!l
cont~ole

á

811

terilo. de conheciMnto de

produ~.o,

de

de

I'l'lnci....1Mnte.'

".l'icul1.u... e.

.~eend1eentll

gereneial dO *eu

.Dova.

",onolo.ia.
tocant.

\'lO

ao

aarOPIICUlr10.

.6..

o

funcionamento

ónus para o Prolll'.... e

r ••i ..en1:ais a1:ribuida. à

de.t. COllli"''''40 dar-",e-á

sem pre.:luizo da", compet6ncias

COllis.ao Mi",ta de Orçamento e

à

Co..i.elo de Fiscalizaolo Financeir. • Controle da C6m&ra do.
J)eput.do••

I

petUllente.

fUri~lItil

educaçlo

rllô

II~

taidlá.,

aaUen,ar

at.ndendo

a.

que

e

nec•••idade.

bãaic~e do meio rúral, 1.to devld~. prlnci... ~nte. ao IIOdelo

de

O eleneo d. . " ..ia.

edl.tello!&d adotado.

<:urriculo.

<)

~t04Ó d4i eMUlO. o

nad~ ·telll a va*, co~

qUe

c~ o

ca1eftdUló ellColU' qu_

lnuarut. 40

propOe n40 eó li. drl.~lo da lnfr.·••t ...tur. fi.loa d. .dUc.CIo

didático.
atanç!!o

rural

IMl1..

•

eqú!pUiiÍttblÍ,
ao

i.1:ado.

e

Municipio.).

conforme diecri..inaoão da.

A• •1:ivid.d•• d. aco..panhamento. control.

Wbs>1'ô...... . ....,.

"Pro.~_ d. Réllàitiltiír.çlló da Ati'O~ia Br. .i1.i...·• IlIélb

(Uniao.

compat6ncia.. • niv.l d. eubprolll'ama.

à r ••lidade dO c.-po.
1\:6t*

no

A elaboraclo. e illpl....nt.oio ·do Pro.r....
••1'10 r.alizadas ell p.rceria pelo. tr6. nivei. d. Governo

ali1..

1Ii"'''"

e.01... ).

l ..lhor

prolUIO*,

no".....

",al6.riosl e e.doóllo de

Murl.t

.llCollU'.

.a.

4.lílIllfic.CaO

•

Uvro

taabt.

.V.li.C.o

ficarao

..lhorea
r •• Udade

iocal ", l:inallll9ntfH 1."1\81 nova <:olle"f>/:ao d~ t!áuoaçl.io ~ara o

a

car.o

do

Poder

te.i.lativo

que

inetituirá. JolIlra tanto. uma Collie.ao Técnica cOllpoeta por 81
Parlament.r... s.ndo ,ri. por E.tado e Di.trito
Feder.l.
,

0,

a

IlitOdcl8 • ttélll0.. d. .n.illo.

n4>vo cu*'rieulol lliII éal.tld'rll» s.oln adaptado •

•

iuncionamen~o

des~a

Comi8ea~

!Sem onu" para o Proarama e eom prejuízo

á&8

1ar-ee-á

competénciaa

r.&imentais a1:ribuidaa .. Comi",ello Mi!l1:a de Orçamento e

..

Comi",e40 de Fiacali=açio Financeira e Controle da Câmara doe
Deputados.

trabalhador rur&l.
Para implantaoao do Proj eto de Habitaol1o
t'ará

~iltl.JIIllntao.ó

dell~.

aUbpl'o.l'._,

será &.iocltdo. àrluàlMnt*. ~lo (lovUM Fallsral. (, IllOntant. de
recursos

equiv.le

•

olé~

de.

dotaco..

ol'CaRtntárla.

do

Rural.

o

Governo

r.pasesrá

ao

Minlllterio

..trad•• vicin.ie.
••úde.
de

r.apana.bilidada••

da

re.i•• ao cueto médio de uma h.bitaç40 rural. coll área. de 25
hectare•• ell núcl.oe acima de SO habitaçõe..

OrçamenllCl Geral d. Uhi.atJ.

li. . rel'll"t1ciió

Federal

A.ricultura no eeaundo e.llIl1stre de 1995. 4.200.000.000,00 de

en.r.ia elétrica.

di.tribuiollo de

",emente..

educaç40.

tri.

aoudes

Já incluido",
centro/l de
médioe.

uma

h.ctare lIlecanizado p.r. cada habit.olo onde a.rá ex.cutado
plantio de verdura• • po....r (.picultura). FOl'lllllizado. todo.
•••••

. . . tr.feltura Municipal: a con.truoao de
ealall de. aula:

cueto.,

incluido

todo.

o

pr.oo
e.e..

de

cada

itene,

é

unid.d.
de

8.100

à

8.400

já

reaie

pa••ibil1tando o Governo faz. r 500 mil IlOradiall rurai.. COII
t'.fo~

nà AllI'icultura•

.. lI) 12óv...M , ......&1: o ...._ntô da Mo·
de-obra (docente. li
materiál eecolar:

habitacional,

&l88Ml· d. ál\Oio) ., o fOl'n.oi. .ntO do

Oe

valore.

aqui

aproxilladaaent. S.8" do orOllllento da UNIAO.

DIÁRIO DO CONGRESSO·l';lACIONAL'(Seção 1)

Junho de 1995

Se verificarmo., que o Governo

de 34

ias~a

a 36 bilhoes com a folha de pessoal aoivo e inaoivo. e que o
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MARANHÃO

valor oriainal do Projeto é de 11.3", e iniciamo., com 6,8%,

se

«!latamos mOIS'trando ao Governo que
aumen~ando

economia

a

sua

quer coneolidar a sua

produç6o

aaricoia,

e

a

renda

familiar. e no primeiro momento alcanoar mais de dois milhOea

L

Açai~ãndia

2. Arame

de empreaos direooe inveetindo eomenoe 4.200.000.000 reaie. O
caminho

e

a

reforma

na

aaricultura

com um

conjunto

de

participaç40 do Ministério da Alricultura e seus componentes.

3. Amarante
4. Anajatuba

destacando-ee o INCHA com ae áreae 6rrecadadae pela UNIAO.

5. Aldeia Alta

EHBRAPA. com a participaç40 que lhe couber.

6. Araiqze

o

Governo do Eetado e

Prefeiturae que

eer40 reeponeàveie pela implantaçlo doe convênios recsbido••
• indicato.

dós

prestar40 o

aco~anhamento fi~cal

trabalhádorÍt.

rUrai.'

cooPer';:ttvas;

lO

,que

no municipio, e qu. poderio

executar tarefas se estas forem repas.adae pelo Municipio.

7. Bom Jardim

8.

9. BreJo'
10.

o

Projeto de Habitaçao Rural

reforma

COlO

B~c/3.bal,.

çarutaI>~ra

11. Carolina.

na .....icultura. chama a at.noao do Governo para doie pontoe

12. CajapiÓ

i~rtantes;

la.
12)

da

70X

produçl.o

alricola

e

de

produtores coa àreas nao superiores a 25 hectare.;

,Caxias

14. MonçS.o
15,~!, Mat.a ~om~,

22) um Pais c'em. 'territõrio que 'tem mel!

de

20~

ocupado cOm pequenos

produtQre8~

16; . MagalhSes Ilae

Q

Governo considerar este

6.8X em 95 e 11.3X em!lli,97 .o9a.le aumentará a sua produc;:ao
allricola em aproximadamente 54" e deixará maia de 12.000
milh~e.

de emprellOS diretoe'na aaricultura e construirá tree

milhOe. e duzentas mil casa" rurais.

""10

coment6r o alcance

social promovido pelo Governo e a estrutura que ele dará ao
Pai..

COlO

habi taç/lo 'rural

"

distribuiç/lo

maia

de

renda

17. Montes Aitos

18 :·P~~J.mi~im '.
.,1.9,~,Poçao

I

de' *"edr.

, 26': . pàlIiieÜ'ãtldia
21,. Porto Franco

22. Santa Luzia
23,_ Sao Bernardo

familiar.

o

24. Santa Inês
Governo pod.rá dietribuir contribuiçoe.

que o Mini.terio da Aaricultura poderá adquirir
particularee
irrill6oCle.

'A1ur~fJ:dal

e que me8MO &asím -

do Produ'to interno Br~~o vem da Aaricuitura.. mOll'tra que o
Brasil é um paie viávet, e que se

,

em
em

equipamentoll

áreas

de

IIllIcan1zando área que.

ou

expando

d~

'siJlilares.
urbana.

'25. São Raimundo daa Mangabeiras

EIllpresas
pl'ovlando

irriaando

..

26. São Vicente Férrio
27· São

Mliteu~

em ee tratando de expen.aourbana,

28. Santo Antônio dos Topis

poderá eer de um a tré. hectars... à famill:es euburbanae.

29. Ss'o João dos Patoa
Para

implantaC;:Bo

inicial

do

Projeto.

eu••rimos o. "elUintes Eetados e Municipio. que. de acordo

com

eua

vocacao.

poderão

se

estender

incentivo.

&

30. Santa Quitéria
3lo Turiacu

euinocultura. ao llado caprino. àa aranju do....ticas. a
psicultura.. e aos núcleos, acima de 60 habitaçOee, sera

32. Tuntum

con8~ruido

33. Tasso Fragoso

depósito

pa~a

armazenamento e caea de farinha.
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34. Timon

TOCANTINS

35. Viturino Freire
36. Vagem Grande

Augustinópolis

L

37. Vitória do Miarin

2. Araguaina

38. Imperatriz

3. Chambioá

39. Joao Lisboa

4. Gurupi

40. Lima Campos

5. Tocantinópolis

41. Lago da Pedra

42. Lago do Junco

6. Arraias

43. Grajau

7. Gaurai

44. Estreito.

8. Piú:ln

9. Natividade

,

10. Aragua'Cins

PARA

11. Sitio Novo
12. Porto Nacional
.13. Palmas

1. ltaituba

14. Bela Vista

2. Rio Maria

15. Pau D'arco

3. Tomé Açu

16. Ananás.

4. Sao Félix do Xingu
agropeouá.ria braeileira..

6. Altamira

agricultura

7. T.ucumã

permite

creàibiliàade

comba:ter

o

o
o

àeaemprego,

8. Vila Rondon

investimentos diversos

9. Redencão

terra.

10. São Domingo da Araguaia
11. Eldorado dos Carajás

o
inve~tir

no

com h.a.bita.ç8.o

governo

criando

setor

poderao eer de 1

li.

Reee1;ru1;Uraçll.o

d.

propoe1;a

A

5. São Geraldo da Araguaia

~o

fundo

a

rural

federal,
de

fome.

e

reetaurar

emergenci&
aumentar

a

da

reforma na.

a

sua

rural.

para

produçao

com

pequeno Agricultor & apoio ao aem-

aoverno n40 têm alternativa e

primãrio,

irrigando

pequenae

se não

áreae

que

projeto

nae

3ha de acordo com a resião.

12. Capitão Poço
Lançar

13. Vizel do Pará
14. Acará

resi06e mais pobre do

pai~.

imedia1;amente

eeee

Pedir apOio aoe repreeen1;antes de

claeee e conveniar com prefeituras e

eetados através do

15. Tucurui

Minietério

16. M. Eaperanca do Piriá

euinocultura. abiocultura. caprinoe e sranjas doméetica••

17. Curianópolis
18. ImpixÚIDa.

da

Asricultura.

Implantar

Promover

nas

hortae

lirsa.

comunitárias.

arrecadadas

pela

Unil.o. atra.vée do Inca .. casa de farinha. construir armazém,

. Junho de 1995
setor
a
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Querer enfrentar os problemae aeradoa com

&~ropecuá~io.

urb4nizac8.o

acele:rada

e

com o

Governos, um tratamento que p!lrm~a reduzir a enorme distAncia que o
separa de seu compatriota urbano lhe é negado habitaçAo decente, acesso à
educação, saúde , V8ltuaário, lazer, e, o quo parece incrivel, à própria
alimentaçAo.

creec1mento daI! cidades"

querer combater a violénoia, a lllli.rainalidade e o deeempreao

sem antes

reformar

o' setor

&aricola

é

perder

tempo,

·0 Partido de MobilizaçAo Nacional que prega a melhor
distribuiçlo de riqueza registra, IItravés de Representantes de seu Diretorio
Nacional, sua Executiva • bancada parl.~ seu l*lIC8I' favorável ao
projeto ~ indicaçlo de S.
Deputado Davi AIveI Silva, vez que atllnde
_ _ anseiOl nacionais de fixaçIo de MIl homem do campo • concomitante
reduçIo do deeemprego e de fome que auola este Pars, cristalizados lllTl
mais de 35 milhOes de brasileirca mantidoI abaixo de linha de mil6ria.

é

disparear recuraolS .. Qualquer um !lace que as pea.OAS eaem do

campo

e

demandam a

cidad.

perderam

euaa

perapectivaa

ex..

de

sobrevivéncia na. áreaa ruraia. S. forem dadaa condil'o... d.
vida condiana no oampo, a .. familiaa ai permaneoem, produzem.

A titulo de sugestlo, • elCM1pIo doi EIl8doI. mencionadoa
no projeto 11 conhecendo o espírito público de S.Exa. Dep. Davi Alves Silva,
pedimos a incorporaçlo para o programa inicial doi aaguintes Estados:

contribuindo para o de..envolvimento nacional.

$ pertinente; 'porélll,

alertar que diante

da cris8 que se instalou no meio urbano, ou se enfrenta com
um arrojado plano de reeatruturaçBo do setor aaropecuário, ou
se

continua

praticando

arranjo..

paliativoa.

Se

aoluçOe..

~p

-

RtO GRANDE DO

forelll

implelllentada..

aeneralizado pode "e in..talar.

illl8diatli.lll8nte,

o

oaoll

E ai jã nBo há mai" telllpo

eufic1ente para ..oluoOell duradoura.. Se continuarmo. apenaa
oontornando o.. efeito....em atinair a .. cau..aa, poder"lIIo" e ..tar

caminhando para a àerrocada final. "Ai será o "salve-ee quem

_..

NORTE

A..........

onde A forca da violênCl& prevalece.

Con..ciente

da

caótico é que eetamoB propondo"
INDICACAO,

ao

de....e

quadro

atravêB do inetrumento da
a

"...-

...... "
,-

implementaoao

do

"PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DA AGROPECUARIA BRASILEIRA".

Dadá a relevância da propoet.&"

esperamos

oontar com o. apoio deci"ivo do Poder Executivo Federal, do..

""c...cn

do

Poder

Legi..lativo

no

eeu

trabalho

de

acompanhamento,

..-

Sala das Se8llllea. ao.
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Parecer a Indicação do Senhor Deputado
Davi Alves Silva, encaminhado ao Partido
da Mobilização Nacional.
Parecer:

RELATÓRIO

Pala Aprovaçlo na Inlllgra da prOpolta apr..antada ""lo Dap. Davi Alval Silva,
conllderando Iodol OI rllnl abarxo al""Crncadol.
• Rlfomta na agricultura

Programa de Reestruturação da Agropecuária Brasileira,
com habitação rural e reforma na agricultura.

• Habltaçlo IUral

Submeteu S.Exa. o Deputado DAVI ALVES SILVA à
apreciação do Partido da MobilizaçAo Nacional, projeto que objetiva a reforma
na agricuitura e a melhoria de vida de nosso agricultor, através de efetivas
condições de organizar !leU trabalho.

- J:letrlfluçie .. ra1

Entre IUIIS mates programáticas, o Partido da Mobilização
Nacional; lixa a agricultura como mola propulsora de nosso desenvolvimento,
faca a vocação agrlcola, natural num pais de dimenllOes continentais.
Por outro lado, o sofrido homem do interior, sempre
r relegado a um segundo plano, nio tlllTl merecido por parte de sucessivos

-Dlllriblriçlodes-ta

·SlllcleNblka
-ld1IcoçIo ..ra1

RIO"

JIMlnl

lJcm,latO·

'

"

Poço"~

'--

A

,--,..-

,I~

.-

....

)"-1--

avaliaolo e controle.

""""
..-.

~~_

,.. f - ' : _

governo.. .élltaduai.. e municipai.. na ..ua rápida 1mplemental'!0 e

ESPIRJTO
SANTO

.......
..... v....

SIo . . . . . 1WI

l~""'·

exi..téncia

Poder Exeoutivo F.deral

.........

~~

I

puder"~

_c_ _
..............
.... -....
MINAS
G!RAI5

SAO PAULO

-,-.......
"""""'.. -- _. - c_ -...- --.........
-,-. --.... - - --.... -BAHIA

A...

e ..truturaia n!o
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A

escola rural. enersia rural. saúde pública. habitaçao rural.

da década de setenta. o prOC8eao

par~ir

e distribu1ç.~;'~~~"lent~ •. Os '"Pdos, serAo de 25 a 50 ha ao

de urbanizaçao brasileira foi

15em-terra.

forma. 08

ainda maia pervereo.

na sua

pOpUlacionaie se faziam. em pequena

deBlocamen~oa

quan1;idade. para as cidades pequenas e m6diaa. O pon1;o final
Co~ ~~eo

revoluçeo no
6.

.seto~

o aoverno promove uma veràadeira

produtivo. Suas metas ficam mais fortes e

sua posição a,e:~~id')a em ?utro!!l setores -cerâ o apoio do

povo. Sem as' dire'tt'izes traoadas nesse proj eto. 'teremos um

a~i~ ~oPUlaz:

governo sem

saúde, educa040 A o nnvo

e um

P:~ia

eem emprelao, alimento,

m8i~ ~b~~.

era

quase

sempre

as

Resioes

Metropoli1;anas.

Na

d6cada

1970/80. estas ReSioes responderam por 43.9% do crescimen1;o
populacional.
aqueles

exatamente

aalomerados

peeeoae.

Por

força

porque

urbanos
destes

a 'milraç40

ascendeu

a

liquida

5.7

deslocamentos

pera

milhoes

de

populacionais

do

campo para a cidade. verificou-se qu•• em 1980. já residiam.
nae 10 maiores cidades brasileiras. 29.5% da populao&o.

JUSTIIICACAO

quFX:0,

dado

p<):pUlacidnal! . nos, ,srand.s
- :'~- dsfesa·' da habitaç40 rural. como parte
;ntesrante da

refor~ ~~ 'aar1cultura.

conetitui a bandsira de

luta do Estado Maranh40 e 6 carrelada. no Consresso Nacional.
pelo Deputado Davi Alves Silva que. ' co.. a

exPllriência de

administrador

que

Federal

público.

deve

eeauir

mostra
para

os

a

caminhos

,re1;omada

do

o

Governo

processo

d.

creecimento do !letar rural",

'populacional na década 70/80 se
Reaioes

Me1;roPOlitanas

sozinha. ~l'

&

úma'

sér·i. de medi'd. . que

.:

fixaçllo do homem no meio rural. O eatÂncamento

Paulo.

Rio

Slo

tr6s

Janeiro.

Belo

Paulo.r~spond.u.

do cre';ci..en'to 'POPuláéiónal totál. 56 o

•

A es'tru'tura cia diBtribuiç&o eep&cial da

populacào braeileira - provocando o
"inchamento" das cidade.. -

eevaziamen~o

ee1;á aerando

sociais

~roduOao

de

nas

agricola.

cidaàlis:

quanto

dOBempra80.

do campo e o

s6rios .prqblemas.

em termos de Teàução. ou. pelo menoe

tan~o

volume

do setor agropecuário.

de

incremento populacional do município d. 510 Paulo. naqu.la

~roceda

rees~rutur~9ao

cre.ciman1;o

<"icada. foi maior que o aumento populacional de 1;oda a lle.ilo

ou. pelo menos. a reduçao. dos movimen1;os milra1;6rios no
sentido campo-cidade é condic&o necessària p~ra que se
uma

17.2:':

do

10cal1zou e.. apenas

Me~~opoli1;ana,d.

HOl'i:zonte). S6 a Resill.o

'li 't'e1;omada' "do' desenvolvimentq ,cio. setor

viabilizem

(510

aupel' concentraçlo

28.3%

Nô~1;it' ou' de' toaa a ·Rlt.i'~'·C.n~ro-Oest.'J

rural pae~Í1. ne~ee..~r:i~;'1;e~ ,'por

.

rev.la a

cenlil'os:

eetan~amanto.

problemas

eerio8

de

do

violênciÀ..'.

d6:ficit

habitacional', nlArlil!al'idade e ou1;ros. A ....1;ru1;ura ela. cidade

.A ',,;<pull!l!,o do homem do campo continua a
~

"

I

acontecer com bastante

I

intensidade~

já n40 está ap1;a a absorver 1;an1;o excedan1;e populacional.

Para comprovar o fenômeno

basta examinar os dados censitárioe:

, '. A '1!Íilraolo

te.. aerado.

portanto.

altos

cus1;os de urbanizaç40. principalmen1;e os reier..ntes ã do1;aolo
em

a

1940.

POpula040

urbana

de

inira-es'tru'tura

de

habitaçao.

eranepOrte.

aaúde.

saneamen'to, edueac~~ e '.eraCÃo de empre.o •
. - -vinte anos deP9,1.s,'. e.. 1960... POpula040

praticamente

já

a"

qUI!.!!,,· dividida,•.' elll

1;ermos

espa.ciais. meio a' me'ió, Bntre cam~ ~ cidade: no meió . rural

,.,

residam 55% e· na."

0.. continl.n1;es
populacionais que·saem
do
,
.

I, ,

encontrava

c~dl!:d.ell

45% Ali.

pppul".o~

total;

campo

•

se

instalam

na

periferia das

cidades

da econo..ia' u';bana (indús1;ria. colllêrcio • outl'OS serviços).

,
- a partir de 1970. a caractel'is1;ica de

Geeencialmente

POpula040

aarico!a

comeca.

rura.l reduz-se alora a

a

se

a

cons1;ituir o "ex6rcito de reaerva de MIo-de-obl'a". a servioo

onde recebe.. aviltados salários. Mui1;o.. -dele..

paie

passam

inver~er:

a

localidades. volt.....

inclu..ive.

a

trabalhar no

em diversas
campo como

"bóias-fdas" .

apenas 40U da Populaçlo
Como a Cidade e o campo nao ...prel.... 1;odo

to1;al e a poPUlàolo urbana já alcança o percen1;ual de 56%.

es1;. con1;inlen~e de mao-de-obra. Irande par1;. p....a a viver
do subemprego. do emprellO di..farçado. lIllIpliando o ·'cin1;urao"
vinte

anos

depois.

em

1990.

a

d6 mieéria dos centroe urbanos.

distribuiçlo populacional já atinl" índices aritan1;es; tro!s
quartos (75%) já reeidem nos centros urbanos. enllU&n1;o apenas
um quel'to (25%) mora no campo;

Qualquer

prOllrama

de

d.esenvolvimento

resional terá que ter como ponto ele partida reestruturaç40 do

DIÁRIO DO Co.NGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Junho de 1995
k __

i~Ü1"·feira ~~ 13127

''';~~

CJ:..

,

N......

li

T"

.._

SOC_GcnIN......
110 ......

CXl40~r.

00SCll~
I

REQlit:RII\lf:NTO N"

~FlllIen1 .

(Do

• .-t: .".

5f 1>"\'1 AI. VES SI\.VM

PareCer eo Projeto de indicaç10 do Elcrno.
, Sr. Deputado :>AVI AlVES ,SILVA

MATÉRIA APIrESENTADA

PAJECD
A .:..una apl'llllàlda lU Ministírio da Apicullun, visa oitruturàr o pequmo imxlwir runI doà
País, com açlo imediata 10 cIoHInp...., produçio
~~ o.aUl11""'" da lIIIda
familiar, lIle e o ......si_ cIoIta nialoril, concluindo, pedimoI • inoorponçio doi 1!IIadoI:
PERNAMBUCO. J)ISnurO l'El)BAL, para qo.- III ~ U1iàaI, ..... priclriaadol ~
....... 1IWIIIicipi0l:

apicr:u. ..

1-

I'EItNA4BUCO

Noa lIIWIO' 40~. Ul. iIIcÍ5I\ I c , I' ~ !hgimenlQ Interno da
CÜIlIfI dos !)quI" ~ • V~ Euaijqcia Mia ~anWacI' ao Minislerio d•
. ~ 110 ~41.da Id'ornla AJIr" .INOtCAÇ..\Q, em anexo. "'l:erindo
limplcal'llIlÇlolkI . " . . ... ~104t~Ql1lsileira·
.

.varipúlo

ArcoVordI

l!ICOIIo
Mloirio .
ÁlJJMIleIll

_doSloF..moo '

CaNInI

lDIalDM

1DIji

".

1IliIIIlrim
Tona NeM
SIo~·

u.....

a.-.

PARECEIl

DISTMTO FEDEllAL

,.....

PIaaIIIia

A anaIêria visa, ~. ~ CQlu propriedades
c SO ha traba1Ilackns . . . . ~ ~ IWÚS· Precavidamente
rcstrinF • possibilidade de ~ do i«aóYtl a am:ciros. e isenta as glebas
do JIlIIID1CQfnS de ÜlIpOJfjlS. É ~"" li ~Ip de wna Comissllo de
AcomJlllllhamcato do Poder LegisIaâvo. SNpririI i!P'IWI a inclusão de mais
~ meaos Ilial:o JIIlIIIiçipios por EstadiI ,~. c: llO c~o !lo Pará dos
..uaíejpiol de C..,ei. Saata ~ lias ~ ~ Azul. Conceiçãp do
Arquaia, htu D'Am»c ~ do AQpaiI
entre 2S

_F_

1IraIUadIa
CoilWa
a-i

Sdlndiüo

~

O ~_~.COAI'~'I\lIl~ fl:1Ido dos senhores
par1aaIelUm. . . . ela área *llica do ~ wdmi ~tituir·se nl.llllll
a1tc:nuItM a1~ ..... fixaçio 411 ~ lI4l Cllr,lpo. cem uma
boaqualidldedc \'ida, klq~."",~~a do amor.

Diputlldo RICARDO HERÁCLfO
Relator

...-

'/

~#ro;JlANÇA ~
~/
L-/

Deputa0 MBL
Co-Relator

IL<

~P:

NB

....

Ao
Exmo.Sr.
Deputado DAVI ALVES Srl.VA
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Parecer ao Projeto de Indicação do
ExceJentissimo Senhor Deputado Davi
Alves Silva
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agroindlÚtria e suÃ viabilidade recional, como forma de valorizar u
pequenu e média. cidades.

PARECER

o

projeto de Sua Excelência o Deputado DAVI ALVES SILVA sugere a
implementação do "PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA AGROPECUÁRIA
BRASILEIRA", l:OIT1 habitação rural, reforma na agricultura e irrigação
hortifruligranjeira, como mecanismo que possibilitará levar ao agricultor brasileiro
condiçOes mais dignas de vida, fixandcHl • terra e revertendo o processo de
êxodo rural, responsável pelo inchaço dos grandes centros urbanos e a
marginalizaçio de parcela significativa da populaç40 economicamente ativa.
O processo de desenvolvimento de nono pais dj·se desordenadamente,
como é comum em naç6es jovens, onde a luta pelo fortalecimento das lnstituiçOes
democráticas divide a pauta de reivindicaç6es em meio a lemas de prioridade
ec0n6mice e social. Temos avançado a passos largos, por6m a custa de
desarranjo social, perda de poder aquisitivo, má-dístribuição de renda e completa
ausência de um programa exeqQivel de reforma agrária responsável e pacifica.
O projeto de Sua Excel6ncia contempla todos os aspectos que se devem
considerar na organízaçio do selor rural, sem entreguismo irresponsável de
lerras e com o compromisso de continuidade e transferAncia de benaficios sociais
que privilegiam educaçlo, saúde e habitaçlo.

A iniciativa de Sua exCelência apresenta a virtude de compreender
"medidas simples, de custo redUZido", mas de resultados imediatos. Tem,
ademais, o márito de propor lIÇIo concertada entre Unilo, Estados e Municfpios,
o que mulliplica sua viabilidade.
Reputamo. extrernarnante oportuna a incluslo, no projeto, do Distrito
Federal, onde problemas SOCÍIi. se agravam em lomo da dispum de lerres na
periferia, reunindo lagi6es de desempregados • subempregfIdos a quem a
economia nIo pode alcançar sanIo com caridade. Com uma poI11ica responsável

INDICAÇAO N9 178, DE 1995
(DO SR. JOS~ CARLOS LACERDA)
Sugere ao poder Executivo, por intermédio do
das Comunicações, o exame da oportunidade e
cia de concessão 4e emissora de rádio para a
do Município de Guapllllirim, Estado do, Rio de

Ministério
conveniênPrefeitura
Janeiro.

(PUBLIQUE-SE_ ENCAMINHE-SE.)

senhor Presidente.

de amparo ao homem do campo, poderemos fazer do cinturlo de assentamentos
que se aperta em voita da Capital Federal um circulo de produção eutosustentável que dispense patamalismos. O cerrado de nosso Planalto Central,
quando bem irrigado. li pródigo em sua vocação hortifruligranjeira e agropecuária.
Somos, pois, pela aprovaç4o, na íntegra, da proposta apresentada .pelo
Dep. Davi· Alves Silva, e pela inclusão do Distrito Federal, por entender que o
projeto de habitação rural ajuda a restaurar o setor produtivo dos distritos que
formam a Capital Federal.

~~J'ifft: c:?
~sIo de Trab

. Wigb4lrto Tartuce

Preso da

AçIo Social

Relator

PARECER A INDICAÇÃO DO
SENHOR DEPUTADO DAVI ALVES
SILVA, ENCAMINHADO AO
SENHOR DEPUTADO NELSON
MARQUEZELLI-PTBISP

Relatório
EneamiDhou-me o ilustre Deputado Davi Alves Silva, para
análise e indieaçlo que sUlere ao Ministério da Aericultura a
implementaçlo do "Proarama de Reestruturaçlo da Aeropecuária
BraRileira""
A proposiçlo em estudo. é uma peça fundamental para
alavanear o desenvolvimento da 'acropeeuária brasilei.... releatando a
ascenslo econ6mica e lOCiaI do bomem do eampo. SeJldo a acricultura
prioridade para um pais como o Brasil, por suas potencialidades e sua
dimene.llo ceoeráfiea, deve ser estimulada a buscar a competitividade
expressa em produtividade.
A modensa a&ritultura tem que ser assistida com retllnos de
."tecnoleeia, pesquisa e transporte. Deve ser fomentada à assoclaçlo com a

Temos conhecimento de Que a Prefeitura Municipal de
GuaDamlrlm, no Estado do Rio de Janeiro vem emprendend o
lmoortantes medidas Dara a DODulacão" como a 'Imolementacão de um servlco de õnlbus (Hõnlbus da IlberdadeH),Que
fornece aos munlclpes uniformes escolares, material didático e unidades móveis de saúde, proporcionando atendI
mento médico e odontológico às comunidades carentes.
PoIs bem, recebemos, do alcaIde dessa MunIcIpalIdª
de. Sr. Marco Antonio Fonseca, relvIndlcacào no sentido de Que o MunIclDIo seja benefIcIado com concessão de
uma emIssora de rádIo.
Argumenta esse Ilustre PrefeIto Que a admInIstra cão munlclpal.devldo ao crescimento da comuna. necessita de UIlI Instrumento Que aDroxIme a comunIdade do' Gove.c
no.
Esse Instrumento seria o rádio, pelo Qual a coletl
vldade seria Informada e orientada sobre todos os acontecimentos e IniciatIvas da admlnlstracão.sendo. aInda.
utilizado para fins de utilidade Dúbllca e educacionais"
Aemissora pleiteada deveria ter POtência Dara aI
cancar.lncluslve. o Munlclplo de Magé. Que sequer dls-
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põe de ginásio municipal, e Que seria beneficiado com as
emissões radlofÕnlcas.
AssIm, nesta Indicação Que dirigimos ao Poder Execu
tlvo, sugerimos Que o Ministério das Comunlcacões examine
a oportunidade e convenléncla de concessão de emissora de
rádio para a Prefeitura do Município de Guapamlrlm,
no
Estado do Rio de Janeiro.
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senhor Presidente.

t.

no m!nimo. dramática e .ituaçãoOda saúde pública

no Pais. com hoapitai. público. e conveniado. literal mente sucateados.mai. de nove mil leitos desativados
falta da peaaoal médico e auxiliar.
Como conseqüência direta dessa crise, o atendimento m~
dico-hospitalar à população é péssimo, e nas imensas filas

Sala das

que diuturnamente se formam às portas dos nosocômios,

nem

todos são atendidos,muitos acabando por morrer sem qualquer
assistência.
Em verdade, há

~odo

um complexo de fatores determinan-

tes dessa crise sem precedentes, mas um deles, certamente,
é o descaso do Poder Público com oS prestadores de servi ços ao Sistema Único de Saúde (SUS).
De fato, muitos hospitais e Santas Casas de Misericór-

senhor Presidente,

dia estão sendo lançados em situação de completa insolvência devido às importâncias insignificantes pagas pelo

Gov~r

no. aliás, sempre com enorme atraso.

Em conformidade com o preceituado no art. 113, do
RegImento Interno, requeIro a Vossa Exceléncla, ouvida
a Mesa. a remessa, ao Ministério das Comunlcacões, da
anexa Indlcacão, Que sugere a concessão de emissora de
rádio para a Prefeitura do Município de Guapamlrlm. ~
tado do Rio de Janeiro.

t

que o SUS paga, atualmente.2.04 reais por uma consul

ta médica e 3,23 por uma diária hospitalar, incluindo hospedagem, medicamentos, lavanderia e cinco refeições.

são importâncias completamente insuficientes e divorciadas da realidade, que só podem mesmo levar os hospitais

à falência.

Sala das
Por essa razão, nesta Indicação que dirigimos ao

p~

der Executivo, sugerimos que o Ministério da Saúde examine a oportunidade e conveniência de reajustar. com

a

máxima urgência, a tabela dos prestadores de serviços ao
SUS, a fim de evitar um completo colapso no atendimento

à população.
Sala das Sessões,aos

,.,·M.:::-

INDICAÇAo N9 179, DE 1995
(DO SR. SANDRO MABEL)
Senhor Presidente.
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Saúde, o exame da oportunidade e conveniência de re!
justamento da tabela dos prestadores de serviços
ao
SUS.

Em conformidade com o preceituado no art. 113, do Reg!
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

mento Interno. requeiro a Vossa Excelência a remessa,

ao
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Ministério da Saúde, da anexa Indicação que sugere reajustamento da tabela dos prestadores de serViços ao SUS.

Participaram d2 \oução rJo)min.11 os SEnhores D~rLJt3d,)S 1,!t-<r~ó S:;', .i J,~~
Cart,)s Aleluia. ~h.uricio ~ajar, Philt!1lon Ro~:-igut$. " f " , H \, i:tdear, Dl~;•., 5;(, .;',,:~•
.o\:uêmio .",ureHano. Leonidas Criitina. Z~ G-er:.l.do. Luc:i.lno Cutro. ~Ur.i.;o (a\ J\' :.• ,j,
~h;no Blcelar, Sil;tln Gibson. ~Iurilo Pinheiro. ~hrcelo Teheíi"i. Edu .. d) B.i:t(~2,
,",ni\~.ldo Vale e CO'5:J1 Fti"'l'eln,

.)..> / D S....(J!f;

Sala das sessões,aos

Junho de 1995

Sala d. Comissão. em 2J de maio de 1995.

,

/'~~/--

DepaÚJ.) -I.:berto Sih.
Pre ;J~nIe

~

Deputa~~;)Ro{MABEL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 41, DE 1995

\

PROPOSTA DE El\'lE1'\DA A
CO~STITUIÇÃO 1'\0 7-C, DE 1995

(Do Sr. Miro Teixeira e outros)
Estabelece a necessidade de realização de referendo para
aprovação das Propostas de Emenda Constitucional que menciona.

{DA

Ct:t·iI5S~O

CER

A ?RC?CS~A

ES?::C!A:,

DES'rI~:_~.DA

~E EME~~A

RE~AçÂa

DE

PArÂ SEGt~~O TU~;C

E~~~DA

Â

?RC.FE~:R

A COKs::türçÂo

(EY3;'_~C;";~.':; ~).c:c~;;'_::, ~;}:V::GAçAo

~rl

;..

DE

!)E.

?~':.~

~~

i!9~

C:.EO'!'AG2~:

:: DE

J!SC~SSÂ~

DA

7-3, DE

:9~5,

:O~S~IT~IÇAu ~9

?R~PG~
q~6

"A.16~:a

o a:~igo 178 da ':ons,:it:li.;ã: :e:':'e::a.:
disFõe sobre a ac~çãc de Xecicas ?=C~isó~las.

"

dc, a't

~

(DEVOLVA-SE A PROPOSICÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 137, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO. OFICIE-SE AO AQ
TOR E, APOS, PUBLIQUE-SE)

As Mes·3s da Cá'r.a!'a dcs Deputa-jos e de Se":êcc Feje:-ai n~s te:-.TtCS
da Cons:itulção Fece,ai, pr:;,mulgêrn a seg..llnle eme",ca ao tex.:.

ecr:s:·t:..c:·;:r 2:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos do art. 60
da Constituiçio, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1° Fica incluldo o art. 74 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitóriu, com a seguinte redaçIo:

Art. 1° O 31 178 da Constituição Federa: passa a vIgora- com II

"Art. 74. As propostas de elllendaà COftstitWÇto
Federal DO 3/95 e DO 6195, de autoria do Presiileate da
República, 50_te considerar-se-Io aprovadas se.
sublHtidas a referendo popular, obtiverem votaçlo
favorável do corpo eleitoraL

segulr\t~ -e~a;ão

"A:!. 178 Ale, dis;:>crá sobre a oroe'1i!'.ão dos lrll~s;:>ortf:S
aé'eo aquât,co e te"es:re. de·,trelo qua"tc li orde-;ayAc do
transpcrte 'ntemaclor... ot·se-,a- os a::or:lcs forn'adcs PE" a UI",ác
l!e'1d'dc o pr.ncipio da -e:.proc.d2d~
Pa'á;ra'c Ú'1ICO Na or:le'1a~c co trar.s;;crlt aq... ê'.cc ale:
es:abeieC'JrlÍ as cor,d,~s e<TI Que ~ transpcrte dê mer:.ado'.as .,e
cabota;em e a na'{e;a~o Inler,cr poder~c ser fe·tos por
emoarca;~s estrl.,ge,ras."

Paráarafo Único. O Conal'CSlO Nacional aDtorizará a
TCalizaçlo do referendo popular, bem COIIIO
estabelecerá OI critérios e requisitos para seu
elerdcio."

Art. 2° É ve.:a·:a a aCl;çãQ de \'eõida Pí':1/ l sór:a "a 'E-91.:la,.....€":ta-;ãc· dcs

art:gcs de Consn... iç;;~ cuia red2çào tenha s.éc
prCt"'I..'gê:a a

a'te~~:.a

per

mt::C

de emer,ca

~a~:;rj€: ~9~5

JUSTIFICATIVA
A Constituiçio Federal de 1988 inovou, referentemente às Constituições de
1946, 1967 e 1969, no que conceme às fonnas pelas quais o povo participa do
~.

cml1Ss.~o ESf'f.Cl·>,L DESTI'AD-\ A f'ROl f RJR PARfOR ... PROrO,]-\ IH
E \11.'1'A.~ CO~SlIIllÇ.;'O~·~, DE 1993. DO POlJf.\{ rXlCn 1\0. Ql [".-\1111:.\
O .-I.RT.
DA COSSTI1TK.;'O HDER-I.l" (E\lB\RCAÇ.;'O SACIO:-A!,
SA\l:G-I.Ç;'O Df C.-\ROTAGBI E DE l'URlOR).

.-8

PARECER DA CO\1I55.;'0
A Com!ss.âo Esp(cial destinada a prOrtrir parectr i Propô)stt dt Fn't'1~F ..
Constituiçio o· 7. de 1995. do Poder EUCUlho. qUt tlaltera o art. 1"8 di Cor.;;'!;~t,i·;~c'
Feder~l" (embarc.iç.1o nadc-r..al, nl'.tgaçio de Clbotal~m t dt intt!i1'::l'), em re,,'':'··~·:
re.lizAd, hoje. apro\ou. contra os 'fotos dos Deputados 'hgno B.1..:flar e :\ihor. G:b;"J;l. a

redlçio oferecida pe!1} Relator. para aprcc.ha.;io em seiundCl tum,). da Pr'ipóS13 dt f:nt;.~,
i Constiluiçlo n'
de 1995.

'·8.

.

Juntamente aos institutos que confonnam a democracia indire:ta ou
representativa, através da qual o povo, fonte primária do ~, outorp as
funções de governo &05 seus representantes, os quais elege periodicamente, o
COIIStituinte de 1988 fez constar de nossa Carta Magna institutos da democlacia
semi-direta, que combinam caracteristicu da democracia representativa com da
democnIcia direta.

'Dentre estes institutos, COIIStantes da Lei Maior, que' se caracterizam pela
participaçio direta e pessoa1 da cidadania na fonnaçio dos atos de governo, está
o referendo (An. 14, inciso 11 da CF).
Este instituto,. que segundo José Afonso da Silva, pode ser autorizado pelO
Congresso Nacional para tratar, inclusive, de questões constitucionais,
caracteriza.se pelo fato de que os projetos aprovados pelo Poder Legislativo
devam ser submetidos à vontade popular, para que, só enllo, atendidas cettas
exigência e com a manifestaçio favorável do eleitorado, o projeto seja
COIISiderado aprovado.

Junho de 1995
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A principal virtude destes institutos de democracia indireta (referendo, plebiscito,
iniciativa popular, açio popular) é de viabilizar a participação direta do povo,
detentor do poder originário, em momentos cruciais da vida nacional.
Já que esta participação nio é possivel em todos os momentos da gestão da coisa
pública, pelo menos naqueles que carcaterizam uma inflexio, uma .mudança
estrutural de paradigmas, esta participação deve ser bem vinda, e IIIlI1S do que
isto, estimulada.

O momento político por que passamos atualmente se enquadra perfeitamente na
definiçio anterionnente m~ionada.
As propostas de emendas à Constituiçio Federal encaminhadas pelo Presidente
da República, têm o condio de, caso aprovadas, causar profundas reformulações
na vida de todos os brasileiros, sem que o indispensável aprofundamento do
debate que subsidiaria a formação de convicções tivesse sido levado a bom
termo.

A idéia-força que tem norteado os trabalhos é a urgência, a premência de
realização destas reformas de modo a aproveitar a frágil e intermitente maioria
governamental no Congresso Nacional e o residuo de popularidade que ainda
resta ao Presidente da República.
Proliferam nos meios de comunicação visões distorcidas e parciais sobre o setor
elétrico, sobre o setor petróleo, sobre o setor de telecomunicações, sobre o setor
mineral sem que as diversas facetas dos problemas fossem abordadas
adequadamente.
Neste sentido, pela gravidade dos assuntos que estio sendo tratados nas
propostas de reforma da Constituiçio Federal, entendemos por imprescindivel
um maior aprofundamento dos debates e o chamamento dos detentores do poder
originário para efetivamente decidirem se aprovam o projeto de Estado e
Sociedade preconizado pelo Governo Federal, caso as propostas de emenda à
Constituiçio Federal sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.
Objetivamos, então, concretamente com esta emenda, que as propostas de
emenda à Constituiçio Federal n° 3/9S (telecomunicações) e nO 619S (petróleo),
de iniciativa do Presidente da República, caso aprovadas pelo Poder Legislativo,
sejam submetidas a referendo popular, para que o povo confirme a aprovação
das emendas à Constituiçio efetuada pelo Parlamento. Somente DeS" !úW.te.se,
com a votaçio favorável no referendo, considerar-se-iam aprovadas as emendas.
Esperamos, pois, contai' com o apoio de nossos Ilustres Pares na aprovaçio da
presente emenda, vis-à-vis o seu caràter absolutamente democrático de viabilizar
a participaçio direta do povo brasileiro na tomada de decisões estratégicas para
o pais que certamente gerario impactos para todos os brasileiros.

S.lad~~~1~5
Deputado FedeJlro Teixeira, Líder do PDT
(PROPOSTA DE EPlENOA

l

CONSTITUIÇIO FEDERAl NO

• DE 1995 - Da Sr.

PlIRO TEIXEIRA, Lld.r da POT, • outra.)

-E.tabelaca • "ec••• idade da r••llzaçID da rererendo para
da. Propa.t•• da E••nda Conatltucianal que •• nciona. 8

PARLAI'IENTAR

pp~. :;to,,!'

eM <-=2>

::1oJt"A-?
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.'"
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CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• i74
DE APOIAMENTO ••••••••••••••••• 1
REPETIDAS ••••••••••••••••••••• 17
lLEGIVEI8 ••••••••••••••••••••• 1
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DE DEPUTADOS LICENCIADOS •..••• 0
DI: SENADORES •••••••••••••••••• 0

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°42, DE 1995

"A,,1'. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador'
I -

(Da Sr' Rita Camata e Outros)

Il-

Dá nova redacão ao artigo 55 da Constituição Federal.

III .-

.

IV - ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•

<Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)
As Mssa.. da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do art. 80 da Constituiç&o Federal, promulS&m ~
eecuinte Emenda ao texto constitucional:

"Art. 12. O Art. 55 da Conetituiç!lo Federal
a viéorar com a ••lUinte redaçlo:

pa"~"

V -

.

VI -

.

VII - que ,,~ deefiliar voluntariamente do Partido
eob cuja le,enda foi eleito.
8 12.
li 22.
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§ 32. Nos oasos previstos noe inoieo/1 111. IV. V e
VII. a perda do m..ndato eerá d"olerade pela liee..
da Ca8e reepectiva. de oficio ou m~diante pr~voca
~eu~

çAo de QualQuer de

membro8.

ou de partido

politico repree:entado no ConRre88o Nacional, &l'ee-

@'urada ampla defee:a."

.

8 42 ....•.••.•.•......•.•..•.•••. : .••.••.•••••.•..

Art. 22.
Eeta Emenda Conetitucional entra em vilor na date de eua publioaçSo.

JUSTIFICATIVA

o eentimento do Con,reeeo Naoional oom relaçSo ao
tema da fidelidade partidária foi objeto de inúmero propo"ta..
apreeentadae durente a fadada revisSo oonetituoional de 1993. A..
emendae apreeentadae buecavam. de alruma forma. contribu~r para 6
ooneolideçSo do eietema partidário braeileiro atravée da rejeiçlo
a atoe de explioita infidelidade partidária•.
A pre.e:ente Emend.e constitucional pretende aditar
um inoiao VII do art. 55 da Conetituiolo Federal. determinando a
perda de mandato do parlamentar que ee deefiliar voluntariamente
do Partido'"ob ouja le,enda foi eleito. Eeta é uma proposta altamente moralizadora. POiB nlo podemo8 permitir li continuidade de~
ta verdadeira ciranda gue é li troca "de partido por parte d08 detentoree dos mandatoe eletivo~. O parlam~ntar n!o pode ee ee~ue
oer que foi eleito defendendo a bandeira de uma le~enda partidária. fi, abandoná-la, Eli,nifica rejeitar todae a.ts pro}:loetae que
pretendia defender. Nada mais justo que a devoluç&o do mandato ao
partido que o ele,eu. possibilitando a efetivaç30 do suplente da
acremiaçlo ou ooligaçio partidária. A alteraçio proposta ao ~ 32
do art. 55 da Consti tuiçll.o F..deral deoorre da adiçll.o do inoieo
VII.

Deputada RITA CAOIATA

ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVES
ALBERTO GOLDMAN
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANlBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARY }{ARA
ATlLA LINS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLANI
BETO LELIS
CARLOS AIRTON
CARLOS CARDINAL
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
DARCISIO PERONDI
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI

DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GERMANO RIGOTTO
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HUMBERTO COSTA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO THOME MESTRINHO
JOSE ALDEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
.
JOSE CARLOS ALELUIA
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JOSE CARLOS SABOIA
PEDRO CANEDO
JOSE CARLOS VIEIRA
PEDRO CORREA
JOSE COIMBRA
PEDRO NOVAIS
JOSE GENOINO
PEDRO WILSON
JOSE JANENE
PINHEIRO LANDIM
JOSE LUIZ CLEROT
RITA CAMATA
JOSE PRIANTE
RIVALDO MACARI
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS ROBERIO' ARAUJO
JOSE THOMAZ NONO
ROBERTO FONTES
JOSIAS GONZAGA
ROBERTO FRANCA
LAIRE ROSADO
ROBERTO PAULINO
LAURA CARNEIRO
ROBERTO SANTOS
LUCIANO CASTRO
ROBERTO VALADAO
LUCIANO PIZZATTO
RONALDO PERIM
LUIS BARBOSA
RUBENS COSAC
LUIS EDUARDO
SALATIEL CARVALHO
LUIS ROBERTO PONTE
SALOMAO CRUZ
LUIZ BRAGA
SANDRA STARLING
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0·
SANDRO MABEL
LUIZ MAINARDI
SARAIVA FELIPE
LUIZ PIAUHYLINO
SARNEY FILHO
MAGNO BACELAR
SAULO QUEIROZ
MANOEL.CASTRO
SEBASTIAO MADEIRA
MARCELO BARBIERI'
SERGIO AROUCA
MARCELO TEIXEIRA
SERGIO CARNEIRO
MARCONI PERILLO
SERGIO GUERRA
MARIA ELVIRA
SEVERINO CAVALCANTI
MARIA LAURA
SILAS BRASILEIRO
MARINHA RAUPP
SIMAO SESSIM
MARISA SERRANO
SIMARA ELLERY
MAURI SERGIO
SOCORRO GOMES
MAURICIO REQUIAO
TETE BEZERRA
MENDONCA FILHO
THEODORICO FERRACO
MOREIRA FRANCO
TILDEN SANTIAGO
NELSON MARQUEZELLI
UBALDINO JUNIOR
NELSON MEURER
UBALDO CORREA
NESTOR DUARTE
UBIRATAN AGUIAR
NILTON BAIANO
URSICINO QUEIROZ
OLAVO CALHEIROS
USHITARO KAMIA
OSCAR GOLDONI
VALDIR COLATTO
OSVALDO REIS
VALDOMIRO MEGER
PAULO BAUER
VICENTE ARRUDA
PAULO DELGADO
WALDOMIRO FIORAVANTE
PAULO GOUVEA
WELINTON FAGUNDES
PAULO HESLANDER
WERNER WANDERER
PAULO PAIM
YEDA CRUSIUS
PAULO RITZEL
ZAIRE REZENDE
PAULO TITAN
ZILA BEZERRA
PEDRINHO ABRAO
REPETIDAS: 11
ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••.••••••• 175
ASSINATURAS DE APOIAMENTO...............
2
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM............
5
ASSINATURAS ILEGIVEIS...................
2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••• 195

-----------

ABSI.A'l'URAS COMFIRHADAS REPETIDAS
AECIO NEVES
LAIRE ROSADO
ANTONIO DO VALLE
LUIS ROBERTO PONTE
ANTONIO JOAQUIM
MARIA
ELVIRA
CHICO DA PRINCESA
MARISA SERRANO
ENIO BACCI
NELSON MEURER
GONZAGA MOTA
ASSINATURAS DE APOIAMENTO
PRISCO VIANA
BETINHO ROSADO
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM
AIRTON DIPP
DILCEU SPERAFICO
ALBERTO SILVA
LINDBERG FARIAS
CIRO NOGUEIRA
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LEGISLACAo CITADA, ANEXADA PELA COORPENACAo

011 assinaturas repetidas;
002 assinaturas de apoiamento; e
002 assinaturas i1egíyeis

DAS COMISSOES PERMANENTES

Atenciosamente,

aEPiJBLIcA I'EDEIUlrIVA DO DJlSIL

C'

AGUIRRA

Chee

1888

..............................................
Ttn~.o

·Ul~

~

CONSTITUIÇÃO
IV

D... ORG...NI7....Ç.lo DOI PODEUJI

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozarl Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

CAPlnJLO I

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITIUÇÃO
N° 47, DE 1995

Do PODER LEOISLIJIVo

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
SEÇÃO

V

Altera dispositivos da Constituição Federal relativos ao
tema Tributário Nacional.

Si~

Dos DEPlITAooS E DOS SENADORES
(Ã COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTIÇA E DE RÊDAÇÃO)

• Art. 55. Perderá o mandato o Deputado \lU Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas 110 artigo anterior;
11 - c:ujo procedimento for declarado incompatlvel com o decoro parlamentar;
111 - que deixar de comparecer, em cada sessIo legislativa, à terça parlc das
sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença \lU misslo por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos polllicol;
V - quando o dectetar a Justiça EleitonI, IIOS CIIOII previsIos nesta Constituiçlo;
VI- que sofrer condenaçIo criminal em sentença transitada em julgado.
§ 1.. É incompatlvel com o decoro parlamentar, além doi casos deIlnidolllO
regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso
Naci~na1 ou a percepçlo de vantagens indevidas.
§ 2.· Nos casos dos incisos I, 11 e VI, a penIa do mandato seti decidida pela
CAmara dos Deputados ou pelo Senado Fcdctal, por voto secreto e maioria absoluta,
mediante provocaçlo da respectiva Mesa ou de paltido polltico representado 110 Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. .
§ 3.· Nos casos previstos nos inçjSlll UI a V. a penIa seti declarada pela Mesa
da Casa respectiva, de oficio ou mediante provocaçio de qualquer de seus membfOl
ou de partido polltico representado no Consresso Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 4.· A renúncia de parlamentar submetido a processo que viae ou possa levar
à perda do mandalo, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspell!(l5 até as dcliberaçOcs finais de que tratam os §§ 2.· e 3.·.

:: :::::::::::: ::: :::::: :::::: :::::::::::::::::
SECRETARIA-GERAl OAMESA
SllÇio de Atas
Oficio nO

M 195

Brasllia, 04 de abril de 1995.
Senhor Secretário-Gerlll:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Consliluiçio, .da Senhora Rita Camata, que "dá nova redaçAo ao alt. 55 da
Constituiçio Federlll", contém número suficiente de sillnalários, constando a refttrida
proposiçio de:
175 esslnaturas válidas;
005 essinaturlls que nAo conferem;

A. Mesa. da Cb..r.. do. Deput..do. e do sen..do
Federal, nos termo. do art. 60 d.. constituição Feder..l.
promulqam d sequinte Emend.. ao texto constitucion..l:
Art.
lI! Os dispo.itivo. da con.tituiçãQ
Federal ab.. ixo enum.rado. passaa a viqor..r co. a. s.quintee
alteraçóe.:
"Art. 146. Cab. à l.i co.ple.entar:
111 - e.tab.lecer noraa. q.rai. ea .at6ria d.
leqislaçAo tributária, especialmente sobre:
aI d.finição d. tributo. e d. su..s eap6ci•• ,
be. como, e. r.lação ao. imposto. di.criminado. n••ta
constituiço1o, a do. respectivo. fato. q.r..dore.. ba••• d.
cálculo, contribuinte. e reqr... esp.c!fic... d. tributação;
bl
obriq..ção
tributári..
e
lançaaento,
suspen.ão, extinção, exclusão, qarantias e privi16qios do
crédito tributário;
IV - dispor sobre a inteqr..çlo do. cada.troa
d. contribuint.. e da estrutura· de fisc..liz..ção tributária
f.d.~al, est..dual a municipal.~
"Art. 147. Co.petem à Unilo, e. T.rritório
red.ral, o. aposto. e.taduais e, s. o Território nlo for
dividido
..
Munic!pioa,
duaulativu.nte,
o.
i.postos
.unicip..i •.
Paráqrafo l1nico. Ao Distrito F.del"al cabem os
apo.toa .unicip..i ....

"Art. 149 Co.pete exclu.ivu.nte i
Unilo
intltituir contribuição soci..l de.tin..da ..o financiaa.nto ·d..
••quridad. social, do proqraaa do s.quro-d....pr.qo e do
. fundo de qaranti.. do tupo d. s.rviço.
S lI! Oa E.t..dos, o Distrito Feder..l e os
Munic!pios poderio instituir contribuiçlo, cobr..da· d. s.u.
••rvidores, par.. o cu.t.io, ea b.n.ficio'd••te., de si.t.....
de previdlncia • a ••i.tlnci.. soci..l.
S lI! Ob.ervar-s.-io,
na in.tituiçlo da.
contribuiçó•• a que s. refere este artiqo, i . nora... q.rai.
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r.f.rida. no inci.o III do art. 146 e o di.po.to no art. 150,
I e II:I, e s.. prejuízo do previsto no art. 195, S 6Q,
r.lativ..ente à. contribuiçOe. a que alude o di.po.itivo."
•...rt. 150. S" pr.juízo d. outra. garantias
a...gurada. ao contribuint., li v.dado à Unilo, ao. E.tado.,
ao Di.trito F.deral e ao. Municipios:
I:II - cobrar tributo.:

bl no mesmo exercício financeiro ... que haja
sido publicada a l.i que os instituiu ou aum.ntou, r ••p.itado
entre a publicação e eficácia da lei instert:ício' minimo de
noventa dias;
S lQ A vedação do inciso III, b, não s. aplica
ao. impostos previstos nos arts. 153, I,:III e IV, e 154, II.
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..

U
pod.rá ••r s.l.tivo,
funçlo da
••••ncialidad. do. bana e serviço.;
UI - s.rá d.vido exlu.iv..ent.:
aI ao Estado de de.tino, na. op.raçO..
int.restaduai.;
b I ao E.tado d. d••tino, na. operaçO.. d.
entrada da b.. d••tinado
ao
ativo
iIIobilizado
do
e.tab.lecimento ou de serviço vinculado à atividade
operacional, cobrado por ocasilo do desellbaraço aduan.iro;
c) ao estado de orig.. , nas operaçOe. d. v.nda
d. bens a con.Ullidor final localizado e. outro Estado;
:IV - nlo incidirá sobre a exportaçlo, para o
ixt.rior, d. qualquer bem ou serviço.
S 2Q COII relaçAo ao imposto d. que trata ast.
artigo:

I - o Senado !'ederal, mediante resolução d.
iniciati'Ia de um terço e aprovada pela maioria absoluta de

""'rt. 153. cOllpete à UniAo instituir illpostos
.obr.:

seus

membros,

poderá

operações internas,

I
import~çlo
a exportaçlo d. produto.
••trang.iros, nacionais ou nacionalizado.;
II - r.nda e prov.nto. d. qualquer natureza;
III - produçlo, circulaçlo, di.tribuiçAo ou
con.umo d. bebida., v.iculo. autollotor•• , en.rgia, tabaco e
collbu.tiv.ia liquido. e ga.o.o. e s.u. d.rivado., nacionaia
ou e.trangeiros, s.rviços d. telecollunicaçOe., b.. COIIO,
quando d.finido.... lei co.o ativo financ.iro ou in.trumento
c&llbi~l, .obr. o ouro a
outro. lI.tai. pr.cio.o., pedra.
precio.a. e ...ipr.cio.aa, illpo.to que incidirá uma única vez
sobre qualqu.r daqu.la. op.raçO•• ;
:IV - op.raçO•• d. cr'dito, clllbio e seguro, ou
r.lativa. a titulo. ou valor•••obiliirio., • de 1I0vlllentaçlo
ou tra••i ••lo d. valor•• e de cr6dito• • dir.ito. d. natureza
financeira.
, 111 l facultado aO pod.r KXecutivo, at.ndidas
a. condiçO• • • o. llllit••••tab.lecido. &li l.i, alt.rar a.
aliquota. ou, quando '!xigido .. lIOeda ou cujo aontant. po••a
nela •• expri.ir, o valor do. illpo.to. enum.rado. no. inciso.
I, III e IV.
S 2'1 O i.po.to pr.vi.to no inciso :I:I:

.............................................

S 3Q O i.po.to de que trata o inci.o :I:II:
I ,- nlo incidirá .obr. a exportaçlo de
qualqu.r b.. ou ••rviço para o Ext.rior;
II - quando incidente .obra o ouro e outro.
aetai. pr.cio.o., pedra. pr.cio.a. . . . .ipr.cio.a., d.finido.
.. lei COIlO ativo financ.iro ou in.trumento c&llbial, t.rá sua
alíquota aáxllla fiXada
.. um por c.nto e ••rá devido na
op.raçlo d. orig•• , a•••gurada a tran.ferincia do .ontante da
arr.cadaçlo no. s.guint•• t.rmo.:
aI trinta por c.nto para o E.tado, o Di.trito
r.d.ral ou o T.rrit6rio, conform. a orig..;
bl ••t.nta por c.nto para o ,MUnicipio d.
orig..;
S 411 Quando incid.nt. sobre .ovill.ntaçlo ou
tran••i ••lo d. valor.. • de crédito. • dir.ito. de natur.za
financ.ira, a a~ do illpo.to de que trata o inci.o :IV
t.rá lillit• •áx1Jlo fixado •• l.i co.pl..entar."
"Art. 155 Co.pet. ao. E.tado• • ao Di.trito
Federal in.tituir i.po.to. .obr. operaçO.. relativa. à
produçlo, circulaçlo, di.tribuiçlo ou consumo da bana e
••rviço., ainda que a. operaçO•••• inici.. no Zxterior.
S 1Q O illpo.to de que trata e.t. artigo:
,I - ••rá nlo-cumulativo, co.p.n.ando-•• o que
for d.vido &li cada op.raçlo co. o 1I0ntant. cobrado na.
, ant.rior•• no ••••0 Z.tado;

estabelecer

alíquotas

mínimas

bem como aliquotas máximas no

nas

caso de

bens ou serviços sobre os quais incida o imposto da que trata
o art. 153, III;
U
sio asseguradas a manutençlo e a
utilização dos créditos relativos a:
aI op.raçõ.s d. entrada, no estabelecimento
exportador, dos bens e serviços a s.rell exportado.;
b) aquisiçlo d. be» d••tinado ao ativo
i.obilizado do estab.lecimento ou d. s.rviço vinculado à
atividade operacional.
S 3Q Lai complellantar disporá sobr.:
I - o reqim. da co»p.naaçlo previsto no inciso
I do S 111, d.st. ârtigo;
:II
a
d.finiçlo
do
e.tabelecimento
responsável e do local das "peraçõ•• relativas à produçã.o ,
circulaçlo. distribuiçlo • con.umo de b.n• • s.rviço.;

,UI - o. ca.o. d. manutençlo, r ..sacillento &
utilizaçlo
da
crédito,
ralativallent.
a
op.rações
int.re.taduais;
IV
a substituiçlo tributária, podendo,
inclusiv., atribuir a contribuint. det• ..,inado o iaposto
d.vido na. op.raçOe••ubs.qüent•• ;
V - a .xclu.io, da incidlncia do illpO.tO, de
produto. definido. co.o q(n.ro. e.sanciai.;
VI - oa s.rviços que ficarlo excluído. da
incidAncia do i.pO.to.«
VII - a exclu.lo da incidlncia do illpo.to da•
op.raçO.. r.lativa. a, insumo, máquina., i»pl...ntos e
trator..
agrop.cuário.
a.a.gurada
a .anut.nçlo e o
re.sarci.ento ou utilizaçlo do. cr'ditos pertin.nt.s a
op.raçõ•• ant.riore••
"Art. 156. Co.pete aos Município. in.tituir
i.po.to .obr. o patri.ônio, co.preendendo:
I - a propriedade imobiliária urbana e rural,
bu co.o sua tren.»i••lo;
II - a propriedade da veículos automotores.
, 1Q O imposto previsto no inciso :I, quando
incid.nte sobre im6v.is urbanos 1110 ad1ficados. pod.rá S.r
progressivo, nos t • ..,os de l.i municipal, d. modo a a.segurar
o cumprill.nto da funçlo social da propri.dade, s" prejuízo
do disposto no art. 182, S 41l, inciso II.
S 211 O i.posto previsto no inciso I, quando
incid.nt. sobre i116v.l rural, terá suas alíquota. fiXada. d•
fo..,a
a
d••••tillular
a
aanutençlo
d.
propri.dad••
1IIprodutiva• • nlo incidirá sobre p.qu.na. gleba. rurais,
definidas &li l.i, quando a. expIar., s6 ou co. sua faUia, o
propri.tário que nlo po••ua outro im6v.l.·
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"Art. 158. pert.nce. aos Municipio.:
11
trinta per cento do produto da
arrecadaç&o do. i.po.to a que se refere o art. 155,
observados para o crédito da parcela de cada Mun1cipio, o.
.e9Oint•• crit'rio.:
aI
doi.
quinto.,
proporcionalllenta
à
re.pectiva populaç&o;
bl dois quintos, na properçJg do valor
adicionado nas oparaçõe. realizadas no re.pectivo Território;
cl UIl quinto, de acordo co. o que di.puser lei
e.tadual, ou, no ca.o de Território, lei federal.
S 19 O. recurso. previsto. ne.te artiqo .erio
repa••ado. 1IIediatoente aO. Municipio. pela in.tituiçio ou
órgio arrecadador do 1IIpesto , sea que tran.itea pelo T••ouro
E.tadual· que coapartilhe da receita, conforae dispu.er lei
compleaentar.
s Zg Cabe à lei complem.ntar:
I
- definir valor adicionado para fins do
disposto no inciso lI, b, do S 19 deste artigo;
II - fixar normas para o acompanhamento, pelos
Municipios, do cálculo e da liberaçilo das quotas que lhes

gc;.jam destinadas no.c têrmos d/iil:ste art1qo."

"Art. 159. A Unil\o entregará, do produto da
arrecadaçilo dos impostos a que se referem os inciso. II, III
'" IV do art. 153, ressalvado o disposto ",a seu S 3g, lI,
trinta por cento, da sequinte forma:
I - doze por cento ao Fundo de Participaçilo
dos Estados e do Distrito Federal;
11 - treze por cento ao Fundo de participaçilo
dos Municipios;
III
cinco por cento, para aplicaç&o ",a
prograJuas de financiallento ao setor produtivo da. Regiõ••
Norte, Nordeste e centro-oe.te, por intermédio de sua.
in.tituições financeira. de caráter regional, de acordo coa
os plano. regionai. de de.envolvimento, ficando as.equrada ao
Selli-Arido do Nordeste a metade do. recursos de.tinados à
Reqiilo, na foraa que a lei e.tabelecer.
S 19 Para efeito de cálculo de entrsqa a ser
efetuada de acordo coa o previsto no .!lAIlWõ deste artiqo,
excluir-se-á a parcela de arrecadaçio do impe.to de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente ao. E.tados, ao
Diatrito Federal e ao. Municipios, no. tllorllO. do di.po.to nos
arts. 157, I, e 158, I.
S 2g E. relaçlo' ao. FWldos de qUe trata e.te
artiqo, cabe à lei coapleaentar e.tabelecer nora..:
I
de funcionoento e distribuiçilo do.
recurso. re.pectivo., devendo o rateio entre E.tado. a
Municipios, no tocante aos FWldos previstos no. inciso. I e
11, s.r .f.tuado co. o obj.tivo de prollOv.r o equilibrio
sócio-econõaico
entre
E.tado.
e
entre
Municipio.,
con8iderando-.e, para •••• fia:
aI a populaçlo;
bl o inverso da renda "per capita" do E.tado;
cl & relaçlo entre a r.ceita tributária
própria .e .•sta acr.scida da parcela da arrecadaçio de
1IIposto. transferida pela UD:I,lo ao. Estado., ao Distrito
rederal e aos Municipio., ou p.los Estados aos r ••pectivos
Municipio.;
11 - de aco.panhoento, pelos beneficiários,
do cálculo das quota. e da liberaçlo das parcela. que lhe.
sejall destinadas nos t.rmos dest. artiqo.
S 3g Para Os fina do dispo.to neste artiqo nilo
é con.iderada receita tributária própria do. E.tado. a
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parcela da arrecadaç&o dos
1IIpostos transferida aos
re.pectivos Municipios nos tenos do art. 158, II."
"Art. 161. o Tribunal de Contas da Un1i!o
efetuará o cálculo do valor da. quotas do. FWldos . de
P&rticipaçlo a ser. . distribuida. aos E.tados, ao Di.trito
rederal e aos MUniclpios, assia Coa0 da parcela referida no
art. 157, 11, sequndo os critério. previsto. no art. 159, S
2g, I."
Art. 2g Produzirlo efeito., coa a redaçlo dada
por esta E.enda ~ Constituiçio:
I - no exerclcio financeiro subseqüente ao de
.ua proaulqaçio, o disposto no art. 153, 111, e d..ais
dispes~ções a ela relativas, inclusive o art. 159, caput. ..
seus incisos:
11 - no prime1ro exerc1cio financeiro sequinte
ao referido no inciso I, o disposto .nos arts. 155 .. 156,
observado o estabel.cido nos arts. 3g e Sg desta E.enda, bem
coa0 no art. 158, caput, inciso 11;
S Ig Até o término do exerclcio financeiro
anterior ao referido no inciso 11 do .!lAIlWõ deste artiqo,
ficará mantida a competência:
I - da Unilo, para leqislar quanto ao 1apcsto
sobre a propriedade territorial rural, cujo produto da
arrecadaçilo será integralmente transferido aos Municipios
ande os imôve1s est1varem situados;
II - dos Estados '" do Distn.to .ederal, para
legislar quanto ao imposto sobre operações relativas à
circulaçilo de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações,
sobre a propriedade d. veiculos automotores, e sobre
transllissão causa mortis .. doaçilo de quaisquer bens ou
direitos;
III - doa Municipios, para legislar quanto aos
impostos sobre a propri",dade predial e territorial urbana e
sobre serviços d. qualquer natureza nio suj eitos ao imposto
de que trata o inciso anterior e sobre transmissào .1llt.ll.r.
Dollla, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis
per natureza ou ac..silo fisica, e de direitos reais sobre
illóveis, exceto os de garantia, bem COIIO cesslo de direitos a
sua aquisiçio.
S 22 Proaulqada a pres.nte Eaenda, a Unil0, os
E.tado., o Distrito Federal e Os Municipios poderio editar as
lsis necessárias à aplicaçio da. modificações do texto
constitucional nela contida••
S 3g A. leiS editadas nos termos do parágrafo
anterior produzirio efeito. a partir da viqência das
aodificações introduzidas por e.ta Eaenda, mantida a
leqislaçio anterior no que coa ela nio for incompativel.
Art. 3g ....1:6 que entre . . viqor o dispe.to no
art. 155, S 19, IV, no primeiro dia do exercício financeiro
subseqüente ao ref.rido no inciso 11 do art. 2g, o iape.to de
coapetlncia do. Estado. e do Distrito Federal, incidente nas
operaçõ.s que d••tin.. produtos se.i-elaborados ou produtos
prillários ao Exterior, ••rá reduzido da sequint. foraa, ...
relaçilo ao nivel de tributaçio viqente na data da groaulqaçlo
desta Eaenda:

I - d. 12 d. julho do êXllrcicio financeiro
.encionado no art. 2g, I, a 3D de junho do primeiro exercicio
financeiro s.quinte, coa a r.duçio alnima de vinte por cento;
e
11 - coa a reduçilo minima de setenta por
cento, no periodo subsqü.nte ao referido no inciso anterior,
coa idênticos t.rmos inicial e final.
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Art. 4l! Será assequrado o direito ao crédito
do imposto referido no art. 155, S 2l!, II, decorrente da
aqubiçlio de bem destinado ao ativo imobilUado do
e.tabelecimento ou de
.erviço vinculado à
atividade
operacional, no. sequintes percentuai.:
I - vinte por cento, a partir de 111 de julho
do exercício financeiro mencionado no art. 2l!, I;
II - setenta por cento, a partir de 1l! de
julho do primeiro exercício financeiro sequinte mencionado no
art. 2l!, I;
III - cem por cento, a partir de janeiro do
sequndo exercício financeiro sequinte ao referido no inciso
I.
Art. 5l! o disposto no art. 155, S ll!,III, com
redaçlio dada por eata Emenda, entrará ea viqor na data
prevista no inci.o III do art. 4l!, mantido, até ea.a data, o
disposto no art. 155, S 2l!, VII, da con.tituiçlio de 5 de
outubro de 1988.
Paráqrafo ~nico. Promulqada a presente Emenda,
oa satadoa e o Distrito Federal poderio celebrar conv6nios,
nos terJlOS da Lei Complellentar nl! 24, de 7 de janeiro de
1975, para dar cumprimento, gradativamente, ao disposto neste
artigo,
nas
operações
que
destinem
mercadorias
a
contribuintes situados em outra unidade da Federaçlo.
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- integraçio dos cadaatroa de contribuintea,
da UnU.o, doa Estadoa e ,doa Municípioa e das reapactiva.
estruturas
de fiscalizaçio que· cert..ente avitará a
superposição de êsforços e de atividadea no, setor pliblico e
facilitará o cumprimento.daa obriqaçCle. tributária. de todoa
os contribuintes, b.. coa0 seu controla e combate l
aoneqaçlio;

viqincia
gradual
e
progre••iva
da.
alteraçõea propostas, notadllllente da. relativa. ao iIIpoeto
seletivo (no exerc1cio financeiro seguinte ao da proaulqaçio
da benda) e dos iapoatos estadual a municipais (.equJ1lSq
exercicio financeiro seguinte ao da proaulgação), coa a
definiçlo de regraa tendente. a facilitar a tran.içlo entre
elaa e o s1steaa viqente.
Com estas razões, aquardo a contribuiçlo de
todos oa interesaados, principalmente do. !luatre. coleqa.,
v1sando ao aperfeiçollllento da Proposta e sua aprovaçio.

sala daa seaaõ", ea

(p...-I~.

Deputado Luiz carlos Haulr
JUSTJ:FICAçAo
SISTBIlA TIlI1lUTAlUO NACIONAL
QUADRO COHPJlIlATIVO _
A COIlS'l'U'UlçAo nDI/RAL
(ARTS. 145 li: 162 li: A PROPOSTA 0:1 SMmIDA Ao CONSTlTUlçAo He 47. DS 1995 (DO Dep. LUIZ CAIlLOs HAULTI

A presente Proposta , uma verslio aprimorada da
PSC nl! 48/91, por mia apresentada, e que, admitida pela
comissão de constituição e Justiça, fOi totalmente distorcida
e dilapldada em sua tramltação posterior, redundando na
Emenda n2 03,

de

1993,

que,

da

proposta úr1.g1.nal,

PSC47/1195
Iapo.toa:
ReceitA

manteve

apenas o IHPF e duas ou três úutras regras.
Norteiam a presente: versão os seguintês
principios:
- manutenção do Federalismo Fiscal ~onsolidado
na constituição de 1988;
- criação do insterticio de noventa dias entre
a publicação e a vigência de lei que institua oU majore
tributoa;
- simplificação dos processos de imposição,
arrecadação e fiscalizaçlo;
- racionalização e aperfeiçoamento do sistema;
manutenção das incidênCias clássicas de
tributação,
universalmente
testadas
"
aprovadas,
racionalizando-aa e organizando-as de forma a que a Un1l0
tribute baaicaaente o comércio exterior, a renda e as
atividades financeiraa; oa Satadoa, a circulaçlo; e os
Municípioa, o patrimõnio - tendência universal ea Federações
aiailares à nosaa;

UNIJ.o

1- tI (art. 153, I)
2- IS (art. 153,11)
3- 111 (art. 153, UI)

unllo: 100\
Un1l0: 100\
Unllo: 53\
FPS: 21,5\
J"~H:
22,5\
!lO/HIi

4- IPI (art. 153, IV)

5- for (art. 153, V)

6- I'l'Il (art. 153, VI)

al(art. 153, 11

FPIi:
FPH:
!lO/HIi:

4- IOrHJ'

BS'I'ADOS/DP

UDIIo • . 50\
50\
Hlo r~la

HUNICIPIO.

IIl-A41cioDal

UNIJ.o

5-Coapae'n- untlo:
e1a r ••idual Eat:

p/c:oap ••UD.

DP:
.at:
Hun.
DF:
. .tI

100\

25\
100\
50\
1lIID:
50\
lat/DP: 100\
(At' 31.12.95)
Hun.
100\
Hunl
100\
100\

0'/88

R.cII! ta.

o.t1n1da pela

DP:
. .tI

100~

1lUD:

30~

l-IPIllIl'l
IlUDI
Agregado ao
IPllIa'l
Trenaf. p/
coap •••t.

100\

2- IPVA

100\.

l-IPCIlC8.

75\

IlUDI

149,~)

TranfeJ;'ido

IlUDI

pse 47/1995

Contribuiç15..

Receita

1- SocIal

,SequrIcl&de

social, ••-

lei

_ico

(art. 149,~1
3- int.r•••• da. cataqor1.. prol1.-

a1ona1. ou acenO-

aieal

Definida. pala

guro·d••••p

Hlo prevista

l.~

naf1n1fà pala
1.1

70\

p/coap.......

.I'GTS.

2- intal"Vançlo no
doain10 ecana-

.O~
20~.

terna

'Hun:
100\
(aU 31.12.95)

(art.

5~

Agregado ao
IOP
Trenafer1do

4- IW (ut1Dto p/ SC
ne 3/93)

1- soc1a1a

70'
12'
13'

'-GUerra ex un1lo: 100';

3- Is' lart. 151,UI)

0'/88

13
5

p/ coap ••un.
Rio previato

Sat/DP: 100\

ext1Dto p/se ne3/93
1- IP'I'U (art. 156,1)
2- 1'1'111 (Art. 156, IX)

contribu1çt3..

n.:

5'

70
12

TrenaferIdo

UDIlo: 100\

2- IOIS (art. 155,11)

4-

unllo:
nK:
llO/HIi:

J!at:
20\
UDlIo: 100\

(art. 153, U)
10- IPIlJ' (art. 2e S.C
ne 03/931
1- 'l'OlIl (art. 155,1)

70'
12'
13'

!lO/HS

antaclo
.- co.patlne!. r ••1du- UDlIOI 80\

9- GUerra externa

Unllo: 100
unllo:
FPIi:
rPH:

3- Seletivo Un1lo:

IIUD:

7- 101' (art. lS3,VUI)

nu

3, 0\

Un1Iot43,O\
FPS: 21,5\
J"PH: 22,5\
!lO/HIi: 3.0\
.at:
1,5'\
Hun:
2,5\
Unllo: 100\

3- IPVA (art. 155,%%%)

- manutenção doa percentuais e critérios hoje
viqentea para o. Fundos de Participação dos satados (!'PEI "
doa Municipioa (FPM);
compenaaçlio da perda de iapostos •
contribuiçõe. da OOilo, coa o IO!'/IPMF e o impoato seletivo
incidente sobre bebidaa, veiculoa' autoaotores, energia,
tabaco e derivadoa. collbuatíveia líquidos e guoaos e seua
derivadoa, aerviçoa de telecoaunicaçõe. e o ouro e outros
derivados, serviços de telecomunicaçCl..a e o ouro e outroa
metais precioao., pedrae preciosas e seaipreciosas definidos
ea lei coa0 ativo callbial ou instrumento financeiro;
compenaaçlo
da
perda
do
ISS pelos
Municípioe, coa o aumento, de 25% para 30%, eobre base muito
adior, de sua participaçio no i.posto estadual, além de toda
a receita do ITR (ho~e da União) e do IPVA e do J:TOID (hoj..
doa Satado.l;

1-

2- 111'

Mio previ.ta

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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(art. 149,laIllIlil

I:ITADOS/nr/ 1- para o cust.io d.

HtJIIICIPIOS

Entr. tr1J:)utan-

d.t. da pr.vid.. t.:
loc1.1( ..r~.
149,p.rAq. 1lnicol

100\

.I.t.

tlH%Ao/lI'l'A-

1-

DOSIDFI llU-

MIcIPIOS

d. a.lhori.
(art. 145,%%)

1- p/ custal0

'Sntra tribo

da

100'

d••i.t.

pr.v1d.lnc1a •
•••1.t. loc1al

relativa, ou, para facilidade d. exa.e e tru1taçlo, sua
republicaçAo em

inteiro t.or,

aco.panhada da respectiva

JUltificaçio.

Kntr. tr1butan-

t.: 100\

tant.:

Junho de 1995

1-

d. a.lhori. Bntr. tr1!lt
tanto: 100'

Antecipando

aprove1to

o

bpr'atiaaa coapula6r10.:

Apl1caçlo vin-

1- para atender a
da.p•••• extra
ordiD&ria. da-

corr.nte.

culada l ell.P'-

.a que luneta.,ntar.. lua

da

caluidad. pll-

in.tituiçlo.

bl1ca,de quer-

in-

lIpl1caçlo vin-

co d. car't.r ur
q.nt• • d. r.l.-

culada l dl.pI
sa qui fuiuJ.A.antar A
lUa

4&

consideraçlío.

para at.ndar APl1caçl<:
ex" v1nculadt

de.p••••

d._.a

traord1nAriu
decorr.nt.. de

que funda

b11ca,d. quer-

.ua lnat1

~

calu1dad. IN" ..ntar

t-

_;,:~.h' /~"':""&A--_.~

-tu'u CARLOS HAUI.Y )

.ua iai.nlnct&

lU, I)

z:.. no c••o

li

ra ext.rna. ou tuiçlo.

ra ut;arna ou
lua l81nlnel&

(art.

1-

v•• ti•• nto páb11

inatituiçlo.

vota int.r••••
nacional
(art. 141,11)

2- 'no' caiO

di

Deputado F.d.ral

Ap11caçlo

invI.tia.nto vinculada

p1.U::t11co de

~.

à d••p•••
r4t.r ur;ent. que funda
• de rel.ve- untar ..
t.
1nat1
nacional
tuiçlo.

int.r.....ua

HO'l'U: 1- Plrtlnc. ao. Iltadol, ao Distrito Fadaral a 1.01 MUnic1:pi01 o
produto da arracadaçlo do i.posto da Ulúlo .obra a renda a provanto. de
qualquer naturtr:za (111), 1Dc1c1antl na tontl sobrI. rendaantol pAVOI, &
qualqulr titUlo, por 111., lua. Autarquia• • pela. tun4&çOa. qui 1natitu1r. .
ou a.tiver. . (a, artl. 157, I, a 158, I, lIant1do. pila ':SC nQ 41, ele 1995).
2- QUando incidlntl sobre o ouro det1nic1o . . lai COIIO ativo tinanceiro
ou 1u.truaanto comial, a arracacJ.açlo do IOF t.a lua transf.rIDe1•••••our.da
no•••quintal taraoa: trinta por cinto p.ra o Elt.do, o Di.trito rederal ou o
T.rritório, confo"1
• orio••; I .ltan1:a por cinto par. o Munic1:pio dt
orio•• (cr, art. 153, S 5QI.
3- Quando incidente .o))ra o ouro • ou.trol ••ta11 pracio.ol, padr.!
prieto... I .e.ipreciol.. definidol . . 1.1 coa0 .tivo financliro 0\
instrualnto ca.hial, • •rracadaçlo do impo.to .eletivo ter' .ua tranlfarlnci.:
a•••quradA no. sequ1nte. teraoa: trinta por cinto para o Eatad.o, o D1.trlt~
éederal ou a Território, contame a or1qe.; • setflnta por cento pAra
MunicípiO da oriq•• (PEC ng 47, d. 1995, redaçlo dada Pilo art. lQ ao art,
153. S 39, tI, da crI.
4- o Impo.to sobra Kov1mentaclo ou Tran.f.r'ncia da valor.. • di
crédito. ou Direito. da Naturaza 'Financeira, d. eo.patinei. da Unilo, tevli
v1ginciil lillitad. at' 31 de dez.abro d. 1994 (art. 2g d. EC nQ 03, aa 1993).
5- Fora daa d1''PO'lça•• do S1.e.a. Tr1but'r10 Nacl,onal, .. conatitu1çlc
Fedaral previ a •••quint.1 contribuiçõa.:
a) contribuiçlo do•••rv1dora. para o cu.taio da. apo.entadorial li
pen.ae. do. servidor•• públieol f.darai. (art. 40, S 6Q);
.
b) contribulçõ•••oci.i. para o finmei.anto dI. .aqur1dad. socia:
(art. 195, ~ , I, l I . 111, • S agI;
cJ contribuiçOa. adiciona1. para o cu.t.l0 do s.quro col.t1v\,
.&nt1do pela pr.v1dlnc1& soc1.1, d. car'tar coapl••antas: • facultativo (art.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado I.U%S EDUARDO HAGAI.nAES
presidente da CÃSara dOI Deputados
BRAS%..IA - DF

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 67, DE 1995
(Do Sr. José Priante e outros)
Altera a redação do inci.o X do parãgrafo 29 do artigo
155 da Con.tituiçio Federal.

(A COMISsAO DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAOI

Art. 19

~ suprimida • ã11n •• "b" do inci.o

do § 2Q do art. 155 d. Constitui.io F.d.r.l, p••••ndo a
o

dispcsiti~o

vigorar

com a seguinte rldaçla:

201. S 79);
d)
contr1buiçO.. .oeiai1 para o t1nanci. .anto elo. progra.a!
• upla.antara. da al1aantaçlo e •••1.tlneia 1 .adda pravi.to. no art. 208, VI!
(art. 212, S 4Q);
I) contr1bU1çlo .ocial do ••1úio-edUcaçlo <:0110 fonte .dicional d~
financiu.nto do .noiDO funduental p1lhl1co (art. 212, S 59);

29

X - nio

contr1bu1çlo para o 'Ia • o ,AI." daat1na4a.. ao finaneiaaanto de

f)

••guro-d....pr.qo I do abono dIi que trata o S 3Q do dlapo.it1vo, de cujo.
r.cur.o. pelo a.no. 40\ .10 da.tinado. a
f1nmciar pro;r.... da
da.anvolv1a.ilto .con6alico, atrav'. do BHDK' (art. 23', ~, da. Oi.pc.içO••
con.titucion.i. GIrai.);
q) contr1buiçlo adicioul para o financi...nto do .a;uro-dail••praoo

(art.

"Art. 155 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

239, S

49, da. Di.pa.iça•• Con.t1tucionei. Geriul:

h) contribuiçOa. coapul.ór1a. do. ..praqadOl .obra a tolha d •
• al.rios, dastinada• •1 antic1&del privada. da ••rviço Iccial I de for••çlo
pro.i••ional vinculada.. &O 'iltua lindical (art. 240 dai DilpO.iç13••
con.t1tucionail Gerai'),
5- DI acordo .:011 o aaqu... de v10lncia pravi.to no .rt. 2R da PIC
47/95, •• aprov&d& n••t ••••110 &110, produzirlo Ifltto., co• • radaçlo que 11.

l.i compl.m.nt.rl
b) sobra o ouro, naa hipót •••• d.rinida. no art,
153, § 59;"
Art. 29

a) no ex.r<:1cio f1n&nclirCl de 19'1, o di'pOlto no .rt. 153, III

159,

~,

• • •U

SUl

iDe1ao.;

b) no exarc:1cio financeiro 4a 1"7, o d1apo.to nOI artl. 155
(apolto ••t.dual lollrl produçlo, e1rculac;lo, di.tr1J)u;l.çlo • conaUllO da bana
a .arviço.) a 151 (apo.to aunicipal .01)1'1 patria6nioJ, ob•• rvado o
e.tabeleeido no. art•• 31 e SA, ti. . C:OIlO no .r1:. 15., ~ . loc110 I.X.

~OM

Esta Em.nda .ntre

da

Ha-

çio com os Est.do. produtor••• d.tantora. d. potancial .n.rgiti-

incorrccoes. vficie- e

31.'CS:

vigor n. data

A Em.nda vi •• r •• gatar dibito hi.tórico d.

q'.u::-se a PC:: 47/l5,

CO, pois. norma qUI ora .a propõe
CAMA"'" DOI DEPUTADOI Em

.~

publica.io.
J U5 T I F I C AT I VA

IndU., a.io da U,5.
l~epubl,

i~idiri,

.) .obr. op.r •• ~ •• que d•• tin.~ '0 ext.rior pr~
duto. indu.trializado., Ixclu1do. os •••i-.l.bor.do. darinido•••

dA:

(iapa.to .el.tivol, a dHai. di_.içaa. a ele relativu, lDcludv. o Art.

.

suprimir.

co~o

ficou

95.

d. cap.cid.d. rin.nc.ira d••••• E.tado. a p.rtir d• •xplora.io d.
3ralil1a, 09 d. ma10 da 1995.

SIUS racursaa naturai. qUI, •• plei.lmante quanta 101 hidroanargi-.
ticas, lia efetivadOs à CUlta d. anormas sIQual •• 'Deiaia.'Ao m•• -

Excelentiss1ao Senhor ?res1dente,

me esmoo, sua suore!!ào restabelecI princípio fartal.c.bar da forEm face de

erros

é

oDl1ssÕêii "corridos nA

F.d.rativa, a ••• gurando a comp.tincia tributaria pl.na do.

E~

1mpres.Ao e r.produçAo da ?ropolta de Emenda à Const1tuiçAo

tados, corrigindO distorções qUI tim causado grava. prljulzo1 i

r~

ng

Vossa

ceita tributária di Estadol eminentem.nte produtor •• d. pltr61lo •

a ela

energia Ilétrica, como i o c •• o dOI Estados do Pará I Rio dI Janl!_

'7,

de

1995,

d.

minha

autoria,

solicito que

Excelência autorize a publicaçAo da .iUAJa an.xa,

m.

Junho det995

re, cnde localizam-•• a maior hidrel'trica inteiramente nacional e
• maior ra.lrva brasileira d.
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Comunico a Vossa Sanharia que a Proposta de Emenda li
ConstituiçAo, do Senhor José Priante, que "altel1! a redaçAo do inciso X do § 2· do

art, 155 da ConstituiçAo Federal", contém número suficiente de signatArios constando
a referida proposiçlo de;

,

171 assinaturas válidas;
009 assinaturas que nlo conferem; e
014 assinaturas repelidas.

V[NIOI~

~3LkG.lO

CMIU.IIH>
~;E.VlR IANO "lI.. V[!:>
SI VU~ lNO Crl'JflI.. l.:AtJ I]
SlLAS BRASJ.I:..[JI\O
SILVIO ABRLlJ
SI M(.,i-l,A lLL..l.R Y
'I J L.Dl.N SAN IIAGO
Un,~L.D HIO ,JUN I OR
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eLA
A SUB S.nhoria o Senhor
Or, Mozart Vi8llna de Paiva
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J,IGIILAtlo CITADA, MEXADA 'ILA COOIlDINAtlO
DAS COMllSOIS '1IlMAHINrIS

Ttm.oVI

CAPlm.ol

Do SIS1T.MA TRml'TÁRlo NAC'IONAI.

Junho de 1995

ti} aobrc: I entrada de mercadoria importada do exterior. linda quando. tnIlIr
de bem destinado I consumo ou ativo fixo do cstabclccimcnlO. aaim como Illbre
serviço prestado \lO c.'<1erior. cabendo o impoclo I\) Estado onde ativei' situado o
estabelecimento destinalÍrio da mercadoria ou do serviço;
b) aobrc: o vaJor I0Il1 da opcraçIo. quando lI1CTQdorias forem fornec:idIS co.lerviços nIo c:ompI'ClCIIdid na c:ompct!ncia tribuúria dos Munidpíol;
X - nIo incidirA:
D) sobre opcraçlIcs que dcslinem 10 exterior pmdulos induslriaIizIcIoI. ClICIuIdos os scmi-elaborados dclinidos em lei compIcmcntar;
b) sobre operaçllcs que dcslinem I outJlJI EIladoI pcuóIco. inclusive Jubrjft.
cantes. combttstivcis Ilquidos c PSDIDC dcIc cIcri\'Idos, e ClICIJia cJélrica;
c) sobre o ouro. DIS ltip6tcacs dclinidas no In. 153. f 5.";
XI- nIo ClIIIlpI"CCIIdc. em S1II bate de dJcuIo. o montante do intpOllo Illbre
produtos industriaJizadoI, quando I opcraçIo. realizada entre contribuinlcs e rdICiva
I produto dcs::nado AiDduslriaIizaçI ou • comcrcialiDçlo. CXlIIfiJlft fato ...."
dos dois impostos;
XII - cabe • lei.compIemcntar:
D) definir _ COIIlribuintes;
b) dispor aobrc: ÜlItituiçlo tribuWiI;

SF.çÃoIV
Dos IMPOSTOS DOS ESr.400S li DO DllúRTrO JoF.DF.RAJ.

d;ci1~"'inIro J'CIÍme de COIIIJlCIISIIÇI do itnpOllO;
d) fLUT.JlUIácilode_cobrançaecJcliniçlodoCSllbela:imcJ*lJ'allCllWMl,o
JocaI das operaçllcs rdaIivas. cilQIIIçIo de mercadorias e das pralaÇIllcs de acrviÇOI;

"An.·I!!!!. Compele aos Esaados c 10 Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - UJnsmisdo CD/lSlI 1ff000/is c doaçIo. de quaisquer bens ou di'~itos;

~) excluir da incidbc:il do itnpOllO.1W exporIIÇllcs JlUI o C-'CIerior.1CIYiçoI e
CItIInlI produIOI além dos lIlCIICÍOIIIdos no illCilO X. ti;

11 - opcraçilcs relativas AciraJlaçto de mercadorias c sobre pn:staç6cs de se,viços de transpone i/ltercsladual c intermunicipal e tIc comuniCllÇlo. ainda que IS
iniciem no exterior;
111 - propriedade: de "Clculos lutOmotDTCS.
§ 1.. O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente I bens illlÓ\'eis c n:spcctivos direitos. compete 10 Estado da
sitllllÇllo do bem. ou 10 Distrito Federal;
11- relativamente I bens mó"Cis. t1tulos e créditos. compete 10 Estlldo onde se
procesSlr o inventário ou Irrolamento. ou tiver domicilio o doador. ou 10 Distrito
Federal;
111 - terA a compet!ncia JIIlra sua instilUiçto tegulada por lei complementar:
D) se o doador ti"Cr domicilio ou residência no exterior;
b) se o dt CIIj/ls possula bens. era residente ou domiciliado ou tC"C o seu invenlÍrio processado no exterior;
IV - terA 5UlIS IllqUOllS máximas lixadas pelo Senlldo Federal.
§ 2.· O imposto prc>lsto no inciso 11 atenderA 10 seguinte:
I - serA nIo cumulativo. compensando-se o que for devido em cada operaçlo
relativa Acirculaçto de mercadori..s ou prcstaçlo de serviços com o montante cobrado na~ anteriolCS pelo mesmo ou outro EstlIdo ou pelo Distrito Federal;
11 -a iscnçto ou nJo.incidéncia. salvo detcrmmaçlo em contrário da legislaçto:
a) nIo implicarA crédilo paCl.çompensaçAo com o montante devido nas operaç6cs ou prcstaçllcs seguintes;
b) acarretarA aanulaçto do crédito relativo As operaçllcs Interiores;

J) pm'CF CISDI de lIIIIlUCcnÇIo de c:r6dito,
JlUI 0UblI
Estado e exporllçlo JlUI o exlCriclr. ~'e1Ie.1IICII:IdoriIJ;
g) rcpIar I bma COlIIO, median1c delibcnlçlo dos EIladoI e do DiItriIo Fedem. iacnçllcs. iJll;cntivos c IlCIIdIciOIIIscais lCrIo c:onc:cdidOI e mopdoI.

opclllÇ(lcs e as prcstlÇllcs se

111 - poderá ser seletivo. em runçto da essencialidade das rnerc:Idorias e dos
IClviços;
IV - resoluçAo do Senado Federal. de iniciativa do Presidente da República ou
de um terço dos Senlldores. aprovada pela maioril absoluta de ICUs membros. cstabcIcccrá as a1íquOlaS aplic:ávc.s ti opc~ c prcstao,Jcs. inlcrClllduais e de expol1açlo;
V - é facullado 10 Senado Federal:
a) estabelecer alfquotas mínimas nas operaç&s intcmls. mediante rcsoluçlo
de miClallva de um terço e aprm'ada pela maioria absoluta de ICUS membros;
liur IUqUOlls mtximas nas mesmas operaçllcs para rcsoI"Cr conIJito cspcdlico que CIlVolva intcrcssc de Esaados. mediantc rcsoIuçIo de iniciltivl da maioria
absoluta c Iprovada por dois terços de ICUS membros;
VI - salvo dcliberaçSo em contrArio dos Estados e do Dillrito Federal. IlOl
termos do disposto no inciso XII. g. as IlIqUOlls inlcflllls. nas operaçllcs relativas •
cireulllÇlo de mercadorias c nas prestaçllcs de IerviÇOl. nIo poderio ler inferiores"
pn:vi!:l15 para as opcraç(lcs interestaduais;
VII - em relaçlo H operaçllcs e prcstIÇllcs que destinem bens e ICTViçoIl
consumidor linal 1oca1i7.ado em outro Estado. adotar-ae-j:
D) I Illquota interestadual. quando o destillllÍrio for COlItribuinte do impalto;
b) I Ilfquora intcfllll. quando o dcstinat'rio nIo for contnbuinte dele;
VIII - na hipótese da allnce D do inciso Intcrior. caberA 10 Estado da Iocali_
çJo do destinatário o imposto corn:spondcntc AdiferellÇl entre I IllqUOll intCf1ll e I
intercstldual;
IX - incidirA tarOO!m:
b)

reIItivanIcIlIc' -

f 3." À w:eçIo dos impoIIOI de que UJtam o incilO 11 do cnf'll/ destc ImJO c
0111. 153. I e 11. IICIlhum outro lribulo poderA incidir aobrc: operaçOes relatlvls I
IIICIIÍI ~rica. aerviÇOI tIc IClccomunic:açGcs. dcri\"IdOI de petr6lco. c:ombualvcis e
minerais do Pais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 75, DE 1995
(DO SR. SEVERINO CAVALCANTI E oumOS)

Acrescenta a palavra "trabalhistas" ao texto do artigo
179 da Constituição Federal.

IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
AA Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nostennos do art.
60 da Constituiçio Federal. apresentam a seguinte Emenda ao texto constitucional~
"Art. 179 - A Uniio. 05 Estados. o Distrito Federal e os Municípios dispensario às
microempr.... e ti empresas de pequeno porte, assim definidas em lei.....tamento
jurídico diferenciado. visando a incentivá-Ias pela simplificaçio de suas obrigações
administrativas, tributárias. previdenciárias. UJbalhbtu e crediticiao, ou pela
eIiminaçio ou reduçio destas por meio de lei.

JUSTIFICAÇÃO

É sabido que as microempr.... e empr.... de pequeno porte do grandes
geradoras de mio-de-obra, encontrando-se muitas delas, talvez a maioria, hoje. fora do
mercado formal de lrIbalbo em funçio dos pesados ônus que incidem sobre a fo1ha de
pagamento.
Ora, essa grande massa de trabaJlJadores que hoje se encontra na
informalidade, sem os beneficios da legislaçio trabalhista e previdenciária, incorporar-se-á,
fatalmente. à formalidade. se forem criados mecanismos de diferenciaçlo entre OI
empregados das micro e pequenas empr.... e os das de médio e grande porte. como pusa a
ser permitido através da presente Emenda.
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FERNANDO GONCALVES
FERlIANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO HORTA
GILVAN FREIRE
HELIO ROSAS
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUlDO
HUGO RODRIGUES DA CUIlHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
JAIME MARTINS
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JONIVAXo LUCAS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTIIlHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE HOCJO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE REZElIDE
JOSE ROCHA
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
KOYU IHA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN

LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOHAlfTO
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOS1\
LUIZ BRAG1\
LUIZ BU1\IZ
LUI Z II1\INARDI
MAGNO B1\CELAR
MAL':."LY NETTO
H1\RCELO TEIXEIR1\
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Art.
A UniIo. /li EImdos, o DislriIO Pcdentl e /li Municlpios dispensIrIo ir
811crotii~C k empraas de pequeno porte. IllÍm dclinidas em lei. tratamento
jIIridic:o dífennclado, Yi.ndo a hlcentM·Ju pela IÍmpliI\caçIo de IIUU obripçllcs
adminillnlivas. triblIürias. pnIYidenc:iiria c creditlcias. ou pela c1iminaçlo ou redu·
çIo deIlas pcw meio de lei.

MARCIA MARIIlHO
MARCIO REINAx.DO XOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIO CAVALLAZZI
MARQUINHO CREDID
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MAX ROSENHAMN
MENDONCA FILHO
IIUSSA DEMES
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NElITON CARDOSO
NEY LOPE$
NILSOIf GIBSON
OLAVIO ROCHA
ORCIHO COHCALVES
OSHAMIO PEREIR1\
OSVAx.DO COELHO
OSVAx.DO REIS
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO RITZEL
PEDRINHO ASRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PlHElITEL GOIIEIl
RAUL BELEM
RENATO JOIllfSSON
RITA CAH1\TA
RIVAx.DO MACARI
RoBERIO AllAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROLAMD LAVIGNE
ROHEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
sALATIEL CARVALHO
SAx.VADOR ZIMBALDI
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SESASTIAO MADEIRA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO AXoVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO ABREU
SIII1\O SESSIM
SIH1\RA ELLERY
TAXoVANE ALBUQUERQUE
TELIIO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
USIIITARO KAMIA
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE CASCIONE
VILllAR ROCHA
VILSON SANTINI
VITTORIO MEDIOLI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA·
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
5eçIo de Alls
Oficio ~

Brasilia, 09 de maio de 1995.

jtJ-195
Slnhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constiluiçlo, do Senhor Severino Cavalcanti que "acrescenta a palávra ''trabalhista''
ao texto do art. 119", contém número suficiente de signatários, constando a Illferida
propotiçlo de:
114 assinaturas válidas;
022 assÍl1llturas repetidas;
005 assinaturas que nAo conferem; e
003 assinaturas de apoiamento.

A Sue Senhoril o Senoor
Or. Mozert Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 76, DE 1995
(Do Sr. Severino Cavalcanti e outros)
Acrescenta ao texto do inciso X~II do artigo 79 da Con~
t1tu1ção Federal a expressão "e acordo individual quando o empregador for microempresa ou empresa de pequeno
porte" •

IA

COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

lu Mesu da Cirnara dos Oqlutados c do Senado Federal, nos tennos do art
60 da Constituiç1o Federal. apresentam a seguinte Emenda ao texto constituciorml

LEGISLAcAo CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAo

..Art,,.

,

.

DE COMISSO~S PERMANENTES
XIII - duraç10 do rrabalho nornW nio superior a oito horas diáriu e quarenta e
qlJUro semanais. facultada a compensaçlo de horários e a rcduçlo da jornada
mediante acordo 011 convençlo coletiva de trabalho e acordo igdividuo! qUlndo o
ClDRl'llldtr 'Ir _krocgpRII 09 'l1orna 4e pequeno porte"

CONSTITIJICÃn
~ I'IIlEUI'I'YÃ.r.u;:

-

............................................... -1'tnJLo VII

.
JUSTIFICAnVA

Pennitir.se-á, dessa maneira. respeitando o limite máximo de carga horária de
trabalho. lIcxibiJizar·se até o nível individual, u jornada. de trabalho do empregado das
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micro e pequenas empresas que têm • via de regra, caráter familiar e fone relacionamento
pessoal entre empregador e empregados
Saladas Sessões. em 11

:~:
a~q"

Deputado SEVE
p~

ALCAN

. buco

ABELARDO LUPION
ADYLSON MOTTA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAES
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNALDO MADEIRA
AUGUSTO CARVALHO
AYRES DA CUNHA
B SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS NELSON
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU RESENDE
ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO HORTA
GILVAN FREIRE
HELIO ROSAS
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
JAIME MARTINS
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
.TOSE ALOEMIR
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ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY

TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAHIA
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
VITTORIO MEDIOLI
WERNER WANDERER
WILSON'BRAGA
WILSON CAMPOS
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
LEGI SLACAo CI TAD", ANEXADA PELA COORDENACAO
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
DE COMISSOES PERMANENTES
KOYU IHA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
..... - _.. _-._._--.
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
TIT1JLo 11
LUCIANO CASTRO
Dos Dntmos E GARAN11AS FUNDAMENTAIS
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
CAPlTuLo 11
LUIZ BUAIZ
Dos DlRErros SOCIAIS
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARCELO TEIX:i:lRA
~'1"~':' ::areic:.es~,=~res urblnos C rurais. além de outros que vilCl11 •
MARCIA MARINHO
.
MARCIO REINALDO MOREIRA '"
_•... __ .• _
.
MARCONI PERILLO
XII - saliJio.famllia
OS ICUI dcpcndcntes:
MARCOS MEDRADO
xm - duraçlo do lrabllho normal nIo superior a oito hoIlIs dillrias c quamlta
MARIA ELVIRA
c quatro semanais. faaJltada a l:OtnpenSlÇao de horários c a m:luçâo da jorMda. meMARIO CAVALLAZZI
diante lICIlIdo 011 COIlYCIIÇio coIctiva de trabalho:
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO REQUIAO
Brasma, 09 de maiO de 1Slll5.
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MENDONCA FILHO
MOSSA DEMES
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
Comunico a Voua Sanhoria que a Proposta de Emende •
NEWTON CARDOSO
eonstiluiçlo. do Senhor Sevarino Cavalcanti que "lICfa..,.nIa a>eprnslo 110 ,,>CID do
NEY LOPES
inciso XIII do lIIt. .,.... contjm núrnenl sulicianle de sign~, constando • ~
NILSON GIBSON
propos;çto de:
OLAVIO ROCHA
ORCINO GONCALVES
OSMANIO PEREIRA
174 euinalurU válida;
OSVALDO COELHO
024 usiMIlnI repetida;
OSVALDO REIS
006 .ninallnl que nIo conIarem; _
PAES LANDIM
002 usinaturu de lpOiamet)lo.
PAUDERNEY AVELINO
PAULO RITZEL
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
RAUL BELEM
RENATO JOHNSSON
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
A SUlI8enhoriII o Senhor
ROBERIO ARAUJO
Or. Moart lIi.- de p-w.
ROBERTO BALESTRA
~deMesa
NESTA
ROBERTO FONTES

..

~!!!1!~
-.-

"!li

_.~-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 77, DE 1995
(Do Sr. Severino Cavalcanti e outros)

Acrescenta ao texto do inciso V do artigo 79 da Constituição Federal a expressão "dele excluídos os trabalhadores da micro-empresa e da empresa de pequeno porte".

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Cimafa dos Deputados e do Secado Federal. nos tennos do art.
60 da COll5lituiçio Federal, apresentam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

..An.7"

v-

.

piso salarial proporcional à extenslo e à complexidade do trabalho•....lIm

w:luídOl OI trabalhadores d. microempml te d. empma de pequeno oone."

JUSTIFICATIVA

Sendo O piso solaria) O menor que o empregmor pode pagar a um novo
empregado de uma determinada categoria, lixado sempre acima do sa1àrio mínimo e
considerando que as micro e pequenas empresas' são formadoras de rnio-de-ob~ e
asseguram, quase sempre, o primeiro emprego ao trabalhador. devem elu ser excluídu de
tal disposíção, com o fim de estimular a criação de novos empregos.
Tal proposta não prejudica os trabalhadores. uma vez que estio garantidos
pelo sa1àrio minimo além de proteger a microempresa e a empresa de pequeno porte contra
a definição de valores da mão-de-obra suponàveis pelas I!! des empresu, quase sempre
acima da capacidade da estrutura simplificada do se
Sala do Sessões. em 11
Deputado

ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADYLSON MOTTA
ALBERICO FILHO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
~ONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAES
ARMANDO ABILIO
ARNALDO MADEIRA
ATlLA LINS
AUGUSTO CARVALHO

B. SA

BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CARDINAL
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MOSCONI
CARLOS NELSON
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CUNHA BUENO

CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
GILVAN FREIRE
HELIO ROSAS
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
ITAMAR SERPA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JERONIMO REIS
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JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOVAIR ARANTES
JVI,IO REDECKER
KOYU IHA
LAURA·CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIO CAVALLAZZI
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MENDONCA FILHO
MOSSA DEMES
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NEWTON CARDOSO
NILSON GIBSON
OLAVIO ROCHA

ORCINO GONCALVES
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO RITZEL
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
REGIS DE OLIVEIRA
RENATO JOHNSSON
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILVIO ABREU
SIMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS
WOLNEY QUEIROZ
ZILA BEZERRA

LEGISLACAo CITADA, ANEXAl)lI PELA COOROENlICAC
DE COr·II SSOI:S PERrI1INENTES

CONSTITUIÇÃO

-

aJ:PCm.IcA I'ElDJEl'lYA DO AAIIL

TtTuLo 11

Dos Dmuros E GARAN'IlAll FUNDAMENTAIS

Dos DIREITOS SOCIAIS
Art. 6." sao 'direitos sociais a cducaç;1o, a saúde, o trabalho, o lazer, a SCgtJl'llllÇa. a
previdência social. a proIeçio • maternidade e • iníancia, a assistência aos desamparados. na fonna desta Constituiçlo.
Art. 7." SIo direitOl dOItrablllhadores urblnos e rurais. além de ouUOS que visem'
melhoria de sua condiçlo social:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)
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I - re1aç;lo de emprego protegida contra despedida arbitrária 011 sem justa
causa, nos termos de lei complemenw, que preverá indenizaç;lo compensatória, dentre outros direitos;
11 - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
111 - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário núnimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender
às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentaçlo,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previd!ncia social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. sendo vedada sua vinculaçlo
para qualquer fim;
V - pISO salarial proporcionai à extensão e à compleXIdade do uabalbo;
VI - irredutibilidade do salário. salvo o disposto em convençlo ou acordo
coletivo;

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçao de Atas
Brasílie, 09 de meio de 1995.

Ofício n,://.1/95
Senhor Secretário-Geral:

Comunico e Vossa Senhoria que a Proposta de Emende à
Constituiçao, do Senhor Severino Cevelcanti que "ecrescente expressA0 ao texto do
inciso V do art. 7"", contém número suficiente de signetários, constendo a referide
proposição de:
177 assinatures válides;
023 essineturas repetidas;
005 assinatures que nAo conferem;
003 assinaturas de apoiamento.

e
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JUSTIFICATIVA

Os paises que emergiram como potências após a II Guerra
Mundial foram aqueles que fizeram investimentos maciços na
educação de seus povos. Foi assim, por exemplo, no caso do Japão,
onde há uma maciça predominância do ensino público nos nivels
correspondentes no Brasil de 10 e 20 graus. que é de tempo integral,
inclusive nos sábados. e de 'altissima qualidade. o que inviabiliza
qualquer competição da iniciativa privada. O mesmo ocorreu pos
"tigres asiáticos", Coréia do Sul. Tailândia, Cingapura, Hong Kong e
Taiwan. Tais investimentos foram pré-requisitos do desenvolvimento
econômico sustentado que impacta o mundo nos anos oitenta.
No Brasil ocorreu o revés, e o atraso educacional vem
agravando-se de forma paulatina. Nos anos cinqüenta, durante o
governo Juscelino Kubitschek. para que tosse operacionalizado o
Plano de Metas. o BNDE chegou a controlar recursos da ordem de
5% do PIB. À educação f~ram destinados apenas 3,4% do,
investimentos, ficando relegada ao quinto e último setor das
prioridades ligeiramente mais dotado que alimentaçãó. vale dize, r
agricultura, para a qual se contemplava 3,2 %.
Isso apesar de que Roberto Campos. um dos que ocupou a
presidência desse Banco, insistir em que as funções do Estado
"deviam se concentrar nos setores clássicos onde a presença estatal é
insubstituivel como educação (...)" (RQberto Campos, A Lanterna na
~TOPBOüKS, RJ, 1994, págs. 204, 318 e 319).
Durante o Governo João Goulart. foi sancionada a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. elaborado o primeiro Plano Nacional
de Educação e nomeado o primeiro Conselho Federal de Educação.
Darcy Ribeiro. que era então Ministro da Educação. assim refere-se à
sua gestão: "... institui os três fundos de financiamento do ensino
básiZo: médio e superior. Me esforcei muito, então. para que a União
destinasse ao custeio da educação as taxas constitucionais. que a
própria lei havia elevado a 12%. Depois de 1964. jamais se aplicou a
metade dessa importância. Grande parte da decadência notória da
educação brasileira decorre deste descaso da ditadura". (Educacão
Para a Modernidade. digitado Senado Federal. outubro de 1992).

CLAU
I

ASue Senhorie o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paive
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 78, DE 1995
(DO SR. LEONEL PAVAN E OUTROS)
Altera o "caput" do artigo 212 da Constituição

Federal~

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do' Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituiçio Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Existiram algumas realizações isoladas. por parte de governos
estaduais, no sentido de priorizar a educação. Foram os casos. por
exemplo. do Rio Grande do Sul. durante a gestão de Leonel Brizola.
(de 1959 a 1962), quando foram construídas mais de seis mil escolas
compactas. e do Rio de Janeiro. durante os dois periodos
governamentais do mesmo (de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994), onde
construiram-se quinhentos CIEPs que acolhem 700 mil alunos em
tempo integral e formou-se 30 mil professores para os mesmos.
Existem também experiências municipais muito interessantes,
como é o caso do municipio de Lençóis Paulista onde foi investido
32% do orçamento em ed4cação (possibilitando. através do
fornecimento de transporte. material escolar e alimentação, a
integração das crianças que laboravam nos canaviais ao sistema de
ensino), bem como do municipio de Vitória-ES. quando foi aplicado,
na gestão passada, 50% do orçamento nesse item.

O caput passa a vigorar com a seguinte

Em um pais onde 16,9% das crianças. entre 10 e 14 anos de
idade, são obrigadas a trabalhar para sobreviver e ajudar' suas
famílias, tais iniciativas isoladas não deixam de ser relevantes.

"Art. 212. A Unillo. os Estados. o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão. anualmente. nunca menos de 25"
(vinte e cinco por cento) da receita de impostos,
compreendida a proveniente de tra1/5ferincias. na
manutenção e desenvolvimento do ensino...

Mas o descaso pela educação é tão grande que, no governo
passado foram retirados dos parcos recursos orçamentários a essa
destinados_ bem como a saúde. para compor o ch~mado Fundo Social
de Emergência.

Art. único.
redação:
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É lamentável verificar. de acordo com a UNICEF. que o Brasil
é o pais que. proporcIOnalmente ao seu potencial econômico, menos

gasta em sua educação. sendo assim o da pior educação do mundo,
possuindo. ademais. 20 milhões de analfabetos, isso apesar de que,
desde a Constituição de 1943. consagra-se o principio, apenas
formal. da obrigatoriedade do ensino fundamental.
Em setembro de 1992, a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, IBGE, divulgou uma pesquisa onde mostra
que. de cada 100 crianças. 73 não conseguem concluir o 1° grau.
Porém. de lá para cá. a situação tem-se agravado. Segundo Hélio
Jaguaribe. a repetência é de "50% nas duas primeiras séries e uma
enorme taxa de evasão. Apenas 10% completam o l° grau". (Correio
Braziliense. 12/03/95).
Mas a crise no ensino público não se restringe ao ensino
fundamental: permeia todos os niveis. Recentemente vários
respeitáveis sindicatos, associações e instituições capitaneados pelo
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior,
ANDES, subscreveram uma Cana aos Parlamentares do Brasil. onde
se demonstra como são precários os investimentos no ensino
superior. Nesta. trata-se de demonstrar que as universidades não
gastam 80% das verbas públicas da União destinadas à educação.
Assim diz a Carta:
"Na realidade cerca de 50% vão para Instituições Pliblicas de
Ensino Superior, incluindo unive~idades, instituições isoladas,
centros de educação tecnológica, CAPES, colégios de aplicação,
hospitais universitários e pagamentos de inativos que corre por conta
da Educação, quando deveria ser debitado em outra rubrica do
orçamento da União, saliente-se ainda que também são repassados
recursos a instituições privadas de ensino superior. Outros 50% são
destinados pelo MEC ao ensino técnico e fundamental, como
complementação às alocações efetivadas pelos poderes públicos
estaduais e municipais, que são constitucionalmente responsáveis por
esses graus de escolaridade. (...) Nos últimos três anos, foram
destinados ao conjunto das universidades federais US% 2,5 bilhões
anuais'em média. Isto representa insignificantes 0,5% do PIB e cerca
de 15% do orçamento global do Pais para a educação. Este volume de
recursos, pelos estudos da UNICEF, classificam o Brasil como o Pais
que menos investe em educação per capira (...) O governo federal e o
MEC vêm tentando dissimular o baixo investimento no setor, ao
responsabilizar os gastos com as universidades pelo sucateamento do
ensino fundamental."
Devemos destacar que isso encobre, naturalmente, (no contexto
da política neoliberal que vem se processando no Pais desde a era
Fernando Collor e intensificando-se no atual governo, que propõe o
"Estado mínimo)", a intenção subjacente de privatização da
universidade pública.
Mas, voltando aos dados que são da Carta:
"Os investimentos totais em educação, considerando todas as
esferas de governo, são muito baixos: cerca de 3% do PIB, pelos
números oficiúis. Países em todos os estágios de desenvolvimento
investem bem mais. Como exemplos podem ser citados: Canadá,
6,9010; Dinamarca, 7,0%: Reino Unido, 4,7%, Suriname, 9:'7%;'
Angola, 6,6%; e Líbia, 7,7%. É preciso alcançar, no minimo, 10% do
PIB - se é que isto será suficiente:, considerando o g:au de. abandono a
que foi submetida a educação. (...) A 'despeito dos números
desoladores mostrados acima, as universidades públicas silo
responsáveis por cerca de 90% das pesquisas em Ci!ncia e
Tecnologia, feitas no Brasil."
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Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a educação é
basicamente estadualizada e financiada por fundações particulares
que captam doações, no orçamento de 1995 são contemplados 47,3
bilhões de dólares só em conceito de investimentos, representando
um aumento de 13% em relação a 1993. Isso representa 14,2% de
investimentos no total das despesas; 2.9% do gasto total do governo
federal com educação e treinamento e 20.6% dos gastos totais do
governo federal. À pesquisa são destinados 31,7%.
Vejamos agora como estão no Brasil as dotações para educação
no orçamento de 1995.
A Lei n° 8.980, de 19/01195, que estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 1995, sendo cada
uma delas fixada em RS 320.177.759.963.00. estima, como receita
tributária a importância de RS 42.662.503.968.00.

O demonstrativo da despesa do Ministério da Educação. por sua
vez. é fixado em RS 8.412.385.099.00. ou seja, 19,7% do total da
receita de impostos. Esse valor está assim distribuido:
Rubrica

% sobre total

Valor(R$)

----------------------------------------------------------

Pessoal e encargos sociais 4.767.683.423,00

56,7%

-----------------------------------------------------------------

Juros e enc. divida

75.234.655,00

0,9%

------------------------------_._----------_.-----------.----_._..---11,7%
982.982.190,00
Investimentos
-----------------------------------------------------------1,2%
100.117.531,00
Inversões Financeiras
----------_._-----------------------------_.---0,8%
67.360.544,00
Amortização Divida

-------------------------------------------------------

Outras desp. correntes

Outras Desp. Capital

2.419.006.735,00

28,7%

-0-

0,0

Observa-se, dos dados acima. que a dotação do Ministério da
Educação e do Desporto alcança a cifra de RS 8,4 bilhões, o que
representa 19,7% da receita de impostos (RS 42.6 bilhões). Dessa
forma. está atendido o preceito estipulado no art. 212 da Constituição
Federal. que obriga a destinação. pela União. de no mínimo 18% da
receita resultante de impostos.
Entretanto, cabe observar que da dotação do Ministério da
Educação e do Desporto mais da metade (56,7%) estão
comprometidos com pessoal e encargos sociais. A rubrica
Investimento~ consome outros 11,7%. Às despesas de custeio são
destinados RS 2,4 bilhões, ou 28.7%.
É sabido que o número de salas de aula no Brasil atende grande
parte da demanda por ensino da população no ensino básico e no
primeiro grau. O que se tem de buscar é evitar a evasão escolar e a
erradicação do analfabetismo. Isso será conseguido a partir de formas
alternativas de "segurar" o estudante na sala de aula e de incentivo à
alfabetização. Um programa que complete esses objetivos será
custeado com recursos da rubrica "Outras Despesas Correntes", que a
nosso ver está insuficientemente dotada no orçamento do Ministério
da Educação e do Desporto. A maior dotação. contudo, está alocada
na rubrica pessoal e encargos. que. como destacamos antes,
contempla as despesas com todo o pessoal da área, inclusive os
inativG~

Segundo o Relatório Nacional Brasileiro, enviado às Nações
U:nidas para a reunião da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento
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Mundial em Copenhagem. os dados oficiais revelam que para uma
população de 156 milhões de habitantes apenas 1% consegue
ingressar na universidade.
Pesquisa realizada pelo Fórum 'de Pró-Reitores de Assuntos
Estudantis e Comunitários, junto 5.000 estudantes de 38
universidades federais, demonst,ra que somente um em cada quatro
alunos estão localizados entre as classes sociais de mais altos
ingressos. A maior parte, ou seja, 74%, a renda por pessoa na família
é de um a dois salários mínimos.(Veja.. 08/03/95).
Como fica patente, a situação do ensino brasileiro é grave em
todos os niveis. Portanto, a modernidade brasileira passa por
investimentos em educação. Como poderemos processar a revolução
cientifico-tecnológica com uma mão-de-obra desqualificada,
semi-analfabeta e analfabeta? Apesar de nossos enormes potenciais,
entraremos no terceiro milênio como um pais marginalizaào, se
recursos maciços não forem aplicados no sistema educacional. A
situação é tão grave que configura-se até mesmo como questão de
segurança nacional. pois um povo despreparado não está apto para o
controle de tecnologias sofisticadas e para obter altos niveis de
produtividade e competitividade num mundo globalizado. Além
disso. a questão apresenta-se como de justiça elementar pois. em
verdade. o maior déficit que o Pais ostenta é sua dívida social para
com a sua população desfavorecida.
O Senador João Calmon empenhou-se, como ele mesmo
reconheceu, "de maneira obsessiva na luta por recursos mais vultosos
para a educação." Primeiro, tratou de aumentar de 10 para 13% a
receita dos impostos federais. Na Assembléia Nacional Constituinte
liderou a luta para elevar o percentual para 18%. Na época, foi sem
dúvida, uma vitória. Porém, devido à calamidade em que se encontra
o ensino público, e por ser a educação prioridade nacional,
acreditamos ser imprescindível um aumento' de 18 para 25% das
aplicações anuais da União no setor, equiparando-as assim às
obrigações constitucionais dos Estados, Municipios e do Distrito
Federal.
Esperamos contar com o apoio dos ilustres pares.
Sala das Sessões,

v'\"''/
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ADELSON RIBEIRO
ADROALDO STRECK
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CERANTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARI MAGALIlAES
ARMANDO ABILIO
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARY RARA
ATlLA LINS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
BASILIO VILLANI

-

ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EZIDIO PINHEIRO
FAUSTO MARTELLO
FELIPE MENDES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO LOPES
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FLAVIO DERZI
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO BIEHL
IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
ITAMAR SERPA
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARO
JERONIMO REIS
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE COIMBRA
JOSE FRITSCH
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTI
JOSE PRIANTE
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEUR LOMANTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCONI PERILLO
MARQUINHO CHEDID
MATHEUS SCHMIDT
MAX ROSENMANN

-
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MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MILTON MENDES
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHEIROS
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PAULO TITA1l
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN KURTZ
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO FONTES
ROBERTO MAGALIlAES
ROBERTO PAULINO
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRA STARLING
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO AROUCA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
TALVANE ALBUQUERQUE
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
ZILA BEZERRA

de março de 1995.
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BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CARDINAL
CARLOS MOSCONI
CASSIO CUNHA LIMA
CELIA MENDES
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORIOLANO SALES
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD

TITuLo VIII

DA EDucAÇÃO, DA CUL11JIIA E DO DESPOKTO
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Art. 211. A UniIo aplicanl. lJlualmente, nunca menos de dezoito. e OI EUdos. o
Distrito Federal e os MuniclpiOl vinte e cinco por cento. no mfnimo, di receita resultante de impostos. compreendida I proveniente de uansferfncias, na manutençlo e
delenvolvimento do ensino.
§ 1.0 Aperecll da IrrecadaçIo de impostos transferida pell Unilo llOS EUdos,
10 Distrito Federal e llOS Municlpios. ou pelos Estados lOS respectiwII Munidpios,
11Io 6 COIISidetada, pera efeito do c:í1cu1o previsto oeste Irtigo, receita do JOI'CrDO que
a~r.

f 2.° Para efeito do cumprimento do dispocto 110 cnJ'flt deste artilO, lCfIo
COIISiderados os sistemu de ensino federal, estadual e municipal eOl ~apliCl
dos na forma do Irt. 213.
13.°Adisuibuiçlo doi ~ púb1icoI asseguIIIi prioridade 10 lIaIdímen11I elas neoeaidades do ensino obrigatório, 110I lermOS do piano nacional de educaçIo.
14.°05 JlfO!I'8m1S suplementares de alimentaçloe assist!ncia
previs101110 art. 208, VII, aerIo financiados com m:ursos provenientes de contribuiç(les
aociais e outrOI m:ursos orçamenuriOl.
§ 5.° O ensino fundamental p6blico terá como fonte adicional de financiamento I contn'buiçlo IOCiII do satmo-cducaçlo, recolhida, na forma ditei, pelas emprelU, que dela poderio deduzir I aplicaçlo realizada 110 ensino ftmdamental de aeus
emprepdoI e depeIldentes.

'1IIide
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Brasília, 09 de maio de 1995.
Senhor Secrelário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à Constituição.
do Senhor Leonel Pavan, que "altera o caput do art. 212 da Constituição Federal", contém
número suficiente de signatários, constando a referida proposição de.
184 assinaturas válidas;
005 assinaturas que nlio conferem;
010 assinaturas repelidas; e
001 assinatura de deputado licenciado.
Atenciosamente,

~

Q~~~

CLAU
;'

II • é dada nova redação ao caput do art. 143:

"Art. 143. O serviço militar é facultativo, em tempo de
paz, na forma d. lei:'.
JUSTIFICATIVA

o constante conflito entre razões de Estado e direitos dos
cidadãos penneiam a história das nações. ao longo de séculos. Desde o
surgimento do Estado. como hoje o entendemos, que as ações dos governantes
foram questionadas. velada ou abertamente. confonne a maior ou menor
liberdade da sociedade para mll!lifestar seus posicionamentos.
Dentro deste contexto. 'insere-se o questionamento ao
serviço militar obrigatório.
Desde o seu surgimento. sob a inspiração de Olavo Bilac.
esta obrigação alribuida ao jovem nacional teve. na polêmica que provoca. uma
das suas principais caracteristicas.
Toda tenllltiva de discutir-se a prestação pelo jovem de
dezoito anos de um serviço que reverta em beneficio da sociedade brasileira.
inevitavelmente. provoca reações contrárias. em especial no segmento militar,
que se caracterizam pela intolerância estatal em rever seu posicionamento quanto

SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seçio de Atas
Oficion" /2J
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A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 80, DE 1995
(Do Sr. Fernando Gabeira e outros)
Dá nova redação ao parágrafo 29 do artigo 14 e ao "caput"
do artigo 143 da Constituição Federal.

ao serviço obrigatório que hoje. no modelo adotado no Brasil - essencialmente
militar -, só persiste em países subdesenvolvidos e marcados fortemente pelo
intervencionismo das forças annadas nacionais nas quesrõs politicas.
A experiência de combate, que o Brasll não tem desde a
Segunda Guerra Mundial. vivida pelos Estados Unidos - pais que está em
pennanente conflito nos qustro cantos do mundo - no Vietnã. o levou a rever a
questão do seviço militar obrigatório. substituindo-o pelo serviço voluntário. O
resulllldo dessa opção por um exércüo profissional fez-se sentir. rapidamente. nos
conflitos que se sucederam - Granada. Kuwait etc.
Na Europa, continente marcado pelos conflitos bélicos.
países como a Alemanha substituiram o serviço militar obrigatorio pelo semço
civil de prestação de serviços à comunidade.
Até mesmo a Argentina. com a sofrida experiéncia das
Malvinas. onde soldados conscritos foram massacrados por soldados
profissionais. extinguiu o seu serviço militar obrigatÓrio. o qual era idéntico ao
modelo brasileiro. inclusive em seus defeitos relativos à parCIalidade da seleção
dos jovens, parcialidade esta que faz com que a propalada unIversalidade do
recrutamento seja mera fantasIa burocratica.

No momento em que o Governo propala que deseja iniciar
um novo tempo. voltado para questões sociais. a extinção do semço militar
obrigatório. pelo Congresso Nacional. serviria. certamente. para demonstrar à
sociedade brasileira que as mudanças pretendidas não são se restrigem a
modificações econômicas de inspiração neo-Iiberal. em cumpnmento a
compromissos de campanha. mas incluem. também. medidas que refletem
verdadeiros anseios da população.
Certos de que meus ilustres Pares compreenderão a
importância e o alcance da iniciativa. espero contar com o apOIo necessário para
a aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.

IA COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
nos tennos do art. 60 da Constituição da República Federativa do Brasil.
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. único. A COnSlJlUição passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Sala das Sessões. em

§

. -t
dvA ~A

f~e,,~r,
Deputado Fernando Gabeira

I - é suprimida do § 2· do art. 14 a expressão ", durante a
período do serviço militar obrigatório. os conscritos";

de 1995.
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ADAO PRETTO
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AFFONSO CAMARGO
AIRTON DIPP
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE SANTOS
ANA JULIA
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO KANDIR
ARI MAGALHAES
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATlLA LINS
AUGUSTO NARDES
BARBOSA NETO
BENEDITO DOMINGOS
BENITO GAMA
BETO LELIS
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS MOSCONI
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
'::ONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
DELFIM NETTO
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
EDUARDO MASCARENHAS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS ABRAHAO
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ESTHER GROSSI
EURICO MIRANDA
FATIMA PELAES
FELIPE MENDES
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABElRA.
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FLAVIO ARNS
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GENES lO BERNARDINO
GERVASIO OLIVEIRA
GILNEY VIANA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
HELIO BICUDO

-

-
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- ROMMEL FEIJO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
- RUBEM MEDINA
HERMES PARCIANELLO
- SANDRA STARLING
HUGO LAGRANHA
- SERGIO AROUCA
IBRAHIM ABI-ACKEL
- SERGIO CARNEIRO
ILDEMAR KUSSLER
- SERGIO MIRANDA
INACIO ARRUDA
- SILVIO ABREU
ITAMAR SERPA
- SIMAO SESSIM
IVAN VALENTE
- SIMARA ELLERY
IVO MAINARDI
JAIME FERNANDES
- SYLVIO LOPES
JAIR SIQUEIRA
- TELHA DE SOUZA
JAQUES WAGNER
- TILDEN SANTIAGO
JARBAS LIMA
- UBALDINO JUNIOR
- URSICINO QUEIROZ
JOAO LEAO
JOAO MENDES
- VALDENOR GUEDES
- VIC PIRES FRANCO
JORGE WILSON
JOSE AUGUSTO
- VICENTE ANDRE GOMES
- VILSON SANTINI
JOSE CARLOS SABOIA
- WALDOMIRO FIORAVANTE
JOSE CARLOS VIEIRA
- WILSON BRANCO
JOSE CHAVES
JOSE FORTUNATI
- WILSON CIGNACHI
- WOLNEY QUEIROZ
JOSE FRITSCH
- YEDA CRUSIUS
JOSE GENOINO
- ZE GERARDO
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTI·
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOVAIR ARANTES
LAPROVITA VIEIRA
leEGJSLAÇ~O CJTADlI« ANEXADA PELA COORDENAÇAC
LAURA CARNEIRO
LI DIA QUINAN
DE com ssOtS PERAANEI~TES
LIMA NETTO
LINDBERG FARI1\S
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ GUSHIKEN
MARCELO DEDA
••••••.•......•••.......• _......•••••.
MARCIO FORTES
MARCONI PERILLO
Ttnn..o 11
MARIA ELVIRA
MARILU GUIMARAES
MARINHA RAUPP
•...•............. -_ •......••..•... -_
.
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
CAPtnJLo IV
MARTA SUPLICY
MAURI SERGIO
Dos DIREITOS POLlnCOs
MAURICIO REQUIAO
MENDONCA FILHO
MILTON TEMER
.A.... 1... A sobcmIia popular será exercida pelo sufráBio.uni~ e pelo VOIO direto
MIRO TEIXEIRA
e sc=lD. com valor ilUl1 pua 1lIdoI. e. II1II lI:mIOI da \ci, 1IICdiaD1e:
MOISES LIPNIK
I - plcbiJcito;
NAN SOUZA
11 - referendo;
NELSON MARCHEZAN
NEWTON CARDOSO
Dl - inicialiva popular.
NILMARIO MIRANDA
§ I.o O alistamento eleitoral e o voto 510:
NILTON BAIANO
I - obrigaúlrios para os maiOlCS de dezoito allOS;
NOEL DE OLIVEIRA
PAES LANDIM
fi - facullIlivos para:
PAULO DELGADO
a) os analfabetos;
PAULO FEIJO
b) os maiores de setenta anllI;
PAULO PAIM
c) os maiores de dczesIlcis e lIICIIlIn:S de dczoilO lIIOI.
PAULO RITZEL
PEDRINHO ABRAO
§ 2. Nio podem alisW-IC como c1eilORS os CIlIaqCârIlI Co durant.c o pcrlodo
PEDRO WILSON
do serviço miliw obriptório. os COIIICrilCll.
PIMENTEL GOMES
.••...........•...............•.•...•.••...•••.•.•...•.•..
RAQUEL CAPIBERIBE
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
Ttnn..oV
RIVALDO MACARI
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBERTO ROCHA
.~

0
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para o período imediatamente subseqüente, e terá início
em 10 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição."

CAPfruw 11
DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 142. As Forças Armadas. constituldas pela Marinha. pelo Exército e pela Aeronáutica. 510 instituiçOCs nacionais pennanentes e regulares. organizadas com base na
hierarquia e na disciplina. sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria. à garantia dos poderes constitucionais e. por iniciativa
de qualquer destes. da lei e da ordem.
§ 1.· Lei complementar estabelecerá as normas gerais a lerem adotadas na
organizaçao. no preparo e no emprego das Forças Armadas.
§ 2.· NIo caberá hQb~ai corpus em ~ 11 puniçlles disciplinares militares.
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos Iennos da lei.
§ ... As Forças Armadas compele. na forma da lei. atnlluir serviço alternativo
aos que, em tempo de paz. após alistados. alegarem imperativo de consciência. entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicçlo filosófica ou politica, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2.· As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do sen'iço militar obrigatório em tempo de paz. sujeitos. porém, li outros encargos que 11 lei lhes atribuir.

JUSTIFICATIVA
ficou claro que

Durante a frustrada Revisão Constitucional, em 1994,
este tema merece duas abordagens: ou se concede um

mandato presidencial de cinco anos ou se permite a reeleição do que p0ssuir quatro anOl.

A sistemática atual, de quatro anOll de mandato vedada
a reeleição, tem sido catastrófica para os destinOll polfticOll do Pá É preciso definir, com sabedoria, qual das duas' fóÍmulas ~ a que melhor fica sintonizada com OlIl'IIlI1OlI progressistas que desejaJn<» imprimir u nOlll8l inItituições governamentais.
Sala das Sessões, em

'do J. O ~ • '7

s

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas
Brasília, 05 de maio de 1995.

Oficio n·/IJI95
Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Fernando Gabeira, que "dá nova redação ao § 2° do art. 14 e
ao caput do art. 143, da Constituição Federal", contém número suficiente da
signatários, constando a referida proposição de:

174 assinaturas válidas;
013 assinaturas repetidas; e
003 assinaturas que nlio conferam;
Atenciosamente,

/"--')

//k~.
'/~~'
.

CL.Atlf)IO~' S AGUIRRA
Chefe
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
N° 86, DE 1995
(Do Sr. Adylson Motta e Outros)

(.',DROAL.DO r:;'rl~ELI(
ADYU:;oN 110'1 r 1'1
AEC:J:(i NLVLb
AIR'l()N DIP!"
?)L.CUn E (,:,L.hE I 0(.:,
AL.OYSIO NUNES FERREIRA
AL.VARO GAUDENCIO NE.TO
AL.ZIRA EWERTON
ANTONIO FEI.fAO
AN·lONIO. ,JOA<llJH'l
ARACEL.Y DE PAUL.A
AR I I~("GAL.H(.)f~S
Al'Hi("NDO COSI A
ARTHUR VIRGIL.IO NEro
(,:,RY KARA
B. SA
BA[;1I...IO VU.L.ANI
BENEDITO DOMINGOS
BENE.DITO GUIMARAES
8E. TINHO I:W~3Aj)0
BETO i'At'BUR
BOf.,JII: {·:,CIO 1.);,: A1WR(,[){:\
C(.:,RLO[; (,:·,:"f:lE.R'IO
CI',RLOi:; C(.üuJRCA
C(,:,RLOS cr-,r~j)JN(.)L.
CMLO[-; 1"i('~GNO
C(.;I~L.O[; !:>p,NH)W)
CABGIO CUrH'I,~ I...H\r)
CLLH, MLW,JU3
Cl:::L.SO

I~ USBor~I~;NNO

CHIC(.,O l;r( lGi,OO .
CILl.r:o O,:,

1:'In:r',CLS,~

CIr·I~JI'.NO

Permite a reeleici'o do Presidente <h Repihlica.
(APENSE-SE À PROP03TA DE FMWlt\ À COOSTInJlCÃO N9 54/95).

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPurADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 30 DO ART. 60 DA CON8TlTIJIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DE
OUTUBRO DE 1988, PROMULGAM A SEGUINIE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Artigo único. A Constituição passa a vigorar com nova
~ para o art. 82, na forma abaixo:

blica

~

Art. 82. O mandato do Presidente da Repllde quatro anOll, permitida uma única reeleição
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LAf_L: VAR El..LA
LAIRE. ROSADO
LEOIUDA·S CIU.STINO

2~~~,.~~~~~ lO
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ 'HENÚ<>UE'
.
MALljL..Y t~I:,r 1'9
·r1P,NOEL. (:A~;l R()
'MAR(;OIU :PI::.IHLL.O
MARC\)S I-IM?,
'ffARÚi' ELii:m'A
MARIA VAL.ADAO
MARIO DE OLIVEIRA
MAURICIO CAMPOS
".

f1A'ljl~ ICm:~EQUIAO

.tjr,Uf/O

L.Of~F:'8.

MUSSA DEMCf:;
NEL.SON t1ARCHE.UlN
NE.LSON OTOCII
NEL.SON 'TRAD
NLY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSOll
NIl.10N Bp,lANO
ORCINO OONCALVES
OSORIO ADRIANO
OSVALD;) BIOLCHI
PAE:.S L.ANDli1
PAUI)ERNEY AVLLINO
PAULO BP,ULR
~ f' ~L!4t)~ DELG,~DO
"PAtíl::O'; GOU'v'EA

P(4ULO

HESLM:~;):::'i\'

PAU1•. O prl1l'1
PAULO 'TTI At~
PEDRO NOl.)~IIr:;

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l)
P H'lEN II~L COliL.(,;

ComunicO I VOSIIll Senhoria que a Pl'opbsla de Emenda •
Constltuiçlo, do Senhor AdyIIlOrl MoIta, que "permite a reeleiçAo do Presidente ela
RapOblicl", cont6m número suficiente de signat4rioa, constando a meriela proposiçlo

PR ISCO vlt,Nrl

RAUlUND() BAIH OS
RE.NrIN KURl Z
RICARDO' Hf.cRACLJO
rnc~\I~l)O IÚ,R
RI T r, eMlt,'1 (,

de:

172 usinatur81 vélielas;

ll32 lISIinatufas repeiidas;'

'.

ROH~RIO

Junho de 1995

.
004 Issinatura que nlo conferem; e
001 assinatura ilegível.

BALEB1~A.

flOBE.RTO l,(,I;t'OS
Ro[H,: In o \' RMIC,~
ROBLR1~ JEfFERSON
ROI3Dn () VALADA'O
rWDRYf:;ULS PALNA
IW1JClUO SlLVA
ROWIU)O PE.R 1M
RUfJE/1 /'lEDINA
B0LA1JLL CARVALHO
BAR l,lI:.. Y F I L.HO
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VICENTE ARRUDA
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VILMAI~ ROCHA
VILSON SANTINI
WE.I~NEI{ "WANDERER
~JlL.SON BRANCO
··lt:(Hf()t~· "CClI1P OS
.Wl!:-.!:;(H' qL}NH,;

A Sul senhoria o Senhor Or. Mozart Vianna de Paiva

Sacrelário-Geral da Mesa
NESTA
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CAfIN.OII

AS MESAS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 3D DO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DE
OUTUBRO DE 1988, PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Do PllIlD EDcvnYo
Sl.r:101
Do~~DO Ya·~A4 RDoúaIcA

Artigo único. A r.onstituição passa a vigorar com o
acréscimo de inciso LXXVIII ao ~ do 8ft. 50:

--------

Art. 50

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 87, DE 1995

LXXVIII - Não haverá sigilo bancário ou
fiscal para os exercentes de cargo, emprego ou função
da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, aí compreendidos os
cargos eletivos, at6 cinco anos após cessar esse exercício."

(Do Sr. Adylson Motta e Outros)

Dispõe sobre a ausência de sigilo banaírio w fiscal para OS exerce!!.
te. de m rgo, emprego (ll função m Admini.trnção Puôlim.

c.t
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lelGIILAClO CITADA. MElADA 'ELA COORDENAClo
'AS COMllSOES 'ERMANENTES

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçlo de Atas

Senhor Secretáno-Geral

-------

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
Coostituiçio. do Senhor Adylson Motta, sobre "ausência de Sigilo bancário ou fiscal
para os exercentes de cargo, emprego ou funçio na Administração Pública", contém
número sufICiente de signatários. constando a referida proposiçAo de:

Tl'nJLO 11

172 assinaturas válidas,
029 assinaturas repelidas,
009 assinaturas que não conferem, e
002 assinaturas IlegíveiS
AtencLosamente,

. I' ,- r'I

'~...",.:., :'« /%c.

CLA6b19 fWoIOS AGUIRAA
Chefe

-,

~!!!!!~

Brasília, 12 de maio de 1995

Oficio n".!J! 195

CAI'/1tJLO I

Dos DIREI10S E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETlVOS
Ara. !I,. Todonlo ilUliS pennte alei. IICIII dillinçlo de qUllquer IIIlurcza, prantincio« _ brasileiros c lOS cstraneeiros residentes no Pais alll\'ÍOJabilidadc do direito
, vida. , liberdade. , iJIIIldadc, , scJUrança c , propriedade. nos lcnIIOS IeJUintcs:

I - homens c mulheres do ipis em direitos c obripçôcs, nos termos dcsIa
COlISIituiçlo.
~nudc

SC"

11 - I\il\~m
obrigado a rl7.cr ou deixar de ra7.cr alguma c:oisa IeRlo em
de lei,
IJJ - ninguém lCfÍ submetido alOrlura nem a tratamento desumano ou degra-

dante.
A Sua Senhoria o Senhor
Or Mozart Vianna de Palva
Secretáno-Geral da Mesa
NESTA

IV - é livre a manircstaçlo do pensamento, acndo vedado o anonimato.
V - é -CUrado o direito de rcspoclI. proporcional 10 qravo, além da indcni2AÇIo por dano material, moral ou , imagem.
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VI - t uMolável • Iiberd8dc de COII5Ciéncia c de mtlÇ8. lCIldo usqurado o
IiVJe exertlcio dos cultos religiosos c prantida. 111 forma da lei•• prolcçlo 1105 locais
de cullo c • lUaS litulpas.
,
VII - t 8SSqU~. nos lermos da \Ci, • p~o de 8SSISI~ncÍJI religiosa I\IS
cnudadcs Ç1\1S c mill~rcs de Inlemaçto CXlleti"a,
VlII- ninguém scri pri,'8do de direilos por lllOlivo de crença religiosa ou de
CXlnm:çlo filosófica ou poliuca, Alvo sc as im'ocar para eximir~ de obrigaçJo legal
• lodos Imposta c recusar-sc • cumpnr pl'CSl8ÇlO 81lernati\'J. fixada em lei,
IX - t lI\'re a e\prcssllo da ali\idade intelectual.•nistlca. científica c de comunicaçao. independentemenle de censura OU licença.
X - sIo in\ iolá\'eis • intimidade.• vida pri\'ada.• honra c • imagem das
pessoas.•ssegurado o direito a indcnizaçllo pelo dano malerial ou moral dcCXlrrcnte
de sua ,iolaçlo,
XI - • casa t asilo inviolável do indl\iduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, sal\'o em caso de flagrante delito Ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por delerminaçAo judicial.
XlI- I! in\'iolii\'el o sigilo da correspondência e das CXlmunicaÇÕC5 telegrlúiw.
de dados c das CXlmunicaçõcs lelelõnicas. sal\ o. no último caso, por ordem judicial,
lIaS lup61cscs c na forma que. lei ~beleccr para fins de in"eSligaçJo aiminal ou
inslruçAo processual penal.
XIIl - é lI\'re o exereleio de qualquellrabalho. ofieio ou profissAo. 'Iendida,
as quallfiClÇOcs profissionais que • lei es~beloccr,
XIV - é .ssegurado • lodos o acesso. informaçAo c resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário 10 exereleio profissional.
XV - I! livre. locomoçJo 110 lerrit6rio nacional em tempo de pal., podendo
qualquer pessoa, nos lermos da lei, nele enlrar, permanecer ou dele AÍ! CXlm aeus
bens.
XVI - lodos podem reunir-se paeificamenle. acm 'rTIIIS. em locais .benos.1O
público. Independenlemente de .utori....çlo. cIcsdc que 1110 fruslrem OUlr. re~",1o
.",eriormen!e convocada para o mesmo local. sendo .penas eXigido pré\'lo IVISO 6
,ulondade competenle.
XVII - é plena a liberdade de ,ssoclaçSo para fins llcilos. vedada • de car6ter
paramilitar,
XVlII-. enaçlo de lSSOCiaçOes e. 111 fOl'll\l da lei, • de CXlOpcralivas indepen.
dem de 'Ulori7.açAO, sendo vedada • interfe~ncia estalJll em aeu funciolllmento; r
XIX - associaçOcs só poderAo ser CXlmpulsori.mente dissolvidas ou ler lUIS
,u\'ldad" suspensas por dccisao judicial. exigindo-se, 110 pnmeiro caso, o trinsilO
em julgado.
XX - nmguém poderá ser CXlmpelido • associar-se ou I permanecer lSSOCi8do.
XXI- as entidades ISIOciativas, quando expressamente .utorizadas. I!m legitimidade para rcprcscnlJlr aeus filiados judicial ou e~rajudicialmente.
XXII - t pranlido o direito de propriedade.
XXIII - • propriedade .tenderá IIUI funçIo IOCÍII,
XXIV - • lei estabelecerá o procedimento pera dcsapropriaçlo por necessida·
de ou utilidade pública. ou por interesse lOCi.1. mediJnle justa e prévia indcnizaçlo
CIIl dmhello. ressalvados os casos pI'C\'istos ncSlI ConstiluiçJo.
XXV - no caso de immente perigo público, I luloridade CXlmpelcnte poderá
II5Ir de propncdadc penlcular. assegurada 10 propriet6rio indeni7.aç1o ulterior, ac
hoU\'er dano.
XXVI - a pequena propnedade rural. assIm defimda em lei. desde que traba·.
lhada pela familla. nAo será objelO de penhora para pagamenlo de clébllos dcCXlrrcntes
de sua aU\'Idade produu\'a. dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvlmemo.
XXVII -1105 autores penencc o direilo exclusivo de Ulilizaçlo, publicaçlo OU
rcproduçAo de suas obras. lransmlS5Í\'el aos herdellos.pclo tempo que a lei fixar.
XX\111 - ~o assegurados. nos termos da lei
ai a proteção âs palllClpaÇOc:S mdl\'lduals em obras CXlleli\'as e i reproduçlo da
imagem e \'01 humanas. Inclusl\,e nas alivldades dcsponi\'as,
bl o dlleito de fiscali7~o do apro\'eilJlmcnto econômiCXl das obras quc aiarem ou de que paniclparem aos erradores. aos intérpretes e 6s rcspecti\'as rcpresenlaç6es SlIldicaLS e ISSOClatl\'IS,
XXIX - a lei asscgul'3rá aos autores de im'Cntos industriais pri\ilégio lclnpoqrio para _ utihzaçto. bem CIOll1O proteçIo" criaçllcs industriais. t jHClpiôedlde
das 11llIn:15. 1105 nomes de empl'CSllS c • OUtr05 IÍJIIll5 dis\Jntivol, lCIIdo em VÍIIII O
Inleresse IOCIII e o desen\'ohimenlo I«nol6g1CO c econômico do Pais.
XXX - é pranlldo o dlrello de herança;
XXXI - • sucessAo de bens de estr.ngeiros siluados 110 Pais acri regul.da pel.
lei brasileira cm benenClo do cônJugc ou dos filhos brasileiros, acmprc que 1110 lhes
scJa mais fl"orá\'el a leI pessoal do de CUJUS.
XXXII - OEstado prolflO\'cri, 111 fOlll1ll da lei, I defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito. receber dos órglos públicos infonnaçOes de aeu
interesse panicular. ou de interesse cole\J\'o ou ~ral, que serSo prestadas no pra7.o da
lei, sob pena de responsabilidade. ressalvadas aquelas cujo sigilo sejl imprcscindlvel
. 6 segurança da sociedade c do Estado;

'5
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XXXIV - 510 I todos Isscgurados. indcpcndcnrcmenlC do paprnenlO de taxas
Odlleilo de pellçAo aos podercs públICOS em defCSll de direitos ou CXlnlra
ilegalidade ou .buso de poder,
li) • obtençlo de c:cnldOCS em rcpl. liçlles públicas. para defCSll de direitos c
esclarecimento de SltuaçOc:s de interesse pcs5OII,
a)

XXXV - • lei nIo cxcluirá da .p=iaçlo do Poder Judiei6rio lcsIo ou'l1'IClIÇI
I direito.
XXXVI - • lei 1110 preJudicari o direilo adquirido. o 110jurfdiCXl perfeito c •
coisa julpda.
XXXVlI- nIo haveri jUl7.o ou tribullll de ClIl:CIÇIo;
XXXVIII - é reconhecida. instilUiçlo do júri. CXlm • orpni7.aç1o que lhe der
• lei, assegurados.
D) • plenitude de defesa.
li) o sigilo das vollç6es.
c) • Iobc:ranil dos veredictos.
d) • CXlmpelénc:ia para o julpmcnlO dos cri_ doIoIOI conlla • YidI;
XXXIX - nIo h6 aime acm lei anterior que o defilll. nem JICIII acm prévia
c:ominaçlo Icpl;
XL - • lei penal nIo rctroIBiQi. alvo para beneficiar o rtu;
XLI- I lei puniri qualqucr dilCriminaçloltentll6ria dos direitos e liberdades
fundamenlJlis;
XLII - • prilica do racismo constitui CTÍI1IC inafWJÇáveI c impl'ClCTÍtlvcl. lUjeilo 6 pena de =luslo. nos termos da lei;
XLIII- • lei considerará aimes illlfilnç6vcis e ill5USCCtlveis de IJ'IÇI ou .nistia I prilica da lonura, o tJtiiCXl ilicito de enlorpecentes c drops afins. o lerTOrismo c
CII definidos CXlmo crimes hcdioodos. por c\cs respondendo Oi mandanles. os executoICS e Oi que. podendo cvil6·Ios. ac omitirem.

~tlvel

- constitui aime inútançjvcl e
• açIo de JrUPOS arma*", ci\isXLIVou mililJlres.
CXlnlra • ordem CXlnstitucionaJ c o Estado delllOCritiCXl;
XLV - nenhuma pena passará da ~ do CXlndcnado. podendo •

obri~

de reparar o dlno e. dec:rcIaçIo do pentimelltO de bens aer, _1CmlOI à 1cI•.-ndidaf _ IUOCIIOI'CI e contra c\cs cxecutIdas. Mé o limite do wlor do petrim6nio
InInsfcrido;
XLVI - • lei reJUllri • individulliZlÇlo di pelll e Idota.... entre outras. 15
leJUinlcs:
D) prívaçlo ou restriçlo da liberdade.
li) perda de bens.
c)mullJl:
d) prcstIçIo lOCill .lleTlllti\".
~) IUlpcnslo ou iDtenliçlo de direitos;
XLVlI- nIo havcri penas,
D) de mone. uivo em caso de JUCrTI decllrada. nos termos do .n..... XIX;
li) de CII'ÍIter perpétuo.
c) de llabllhos forçados.
d) de blnimento,
~) CTIIl!is;
XLVIII -. pena acri cumprida em CSlIIlclecimenlos distinlos, de lCOl'do com
• DI\UI'CZI do delito•• idade c o acxo do apenado,
XLIX - t assepuado 1105 presos o respeito 6 intepidadc ftsica c monl.
L - 6s presidIárias acrto ISICJUradas eondiç6es para que possam perTl\lncccr
com aeus filhos durante o perfodo de II1IlImenlJlçlo;
LI - acnhum brasileiro am extraditado. alvo o IIIluraliz.ado. em caso de
crime CXlmum, praticado antes da DlturalizaçIo. ou de ~ cnvoIvimcnlo em
Uilico iIIalo de entorpecentes e cIrops afins. _ forma da lei;
LI! - nIo seri CXlnccdida extrIIdiçio de estranJCiro por aime poIltico ou de
opinilo;
LIII - ninguém am processado nem lClIIenciado lCnIo pelllUtoridade com·
pelente;
L1V - ninguém seri privado da liberdade ou de aeus bens sem odcvido proc:es10 !cpl;
LV -1105 litipntcs. em processo judici81 ou administrativo. c lOS acusados em
JCraJ do assegurados o CXlntradJI6rio e. ampla defesa, CXlm os meios e _
• ela
inerentes.
LVI-alo inadmisslvcis. no proc:cIIO•• pM'IS obIidas por 1I1CÍOI1IIci\lll;
LVlI- ninguém acri COIIIiderado culpado III! o trAnsito em julpdo de 1cnteIIÇI pellll COndelllt6ria.
LVlII- o çjvílmenle identificado nIo lCrá subrnclido l1dentifiCllÇio aimin81,
a81vo IIIS hipóteses previstas em lei,
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L1X - ler' Idnutida IÇA0 privada nos crimes de llÇio púbhca. Ie CIlJ nIo for
intentada no praro legal.
LX - I íci só pode'" restringir I publicidade dos Itos processuais quando a
deraa da imimidade 011 OIntereue lOCial o exilirem.
LXI - ninptm ter' JlI'C5O tenlo em Oagrante delito 011 por ordem escrita e
fundamentada de lutOridade: judici'ria competente. uIvo 110' calOS de transgrealo
mil".r ou crime propriamente mihtar. definidos em leI.
LXII - I prislo de qualquer peiS08 e o Ioc:al onde Ie encontre leria oomumca·
dos imediatamente ao Juil oompetente e í famlha do Jl'l:.lO ou , pe5soe por ele Indicada.
LXlII - o preso ler' mformado de 1CU5 direitos. entre 05 quais o de permane·
cer calado. lendo-Ihc: assegurada I ISSlStêncla da famlha e de advogado.
LXIV - o preso tem direito' identificaçlo dos responsáveIS por rua pnslo ou
por ICU inlerrogalório policiai.
LXV - I prislo ilegaller6 imccllatamente relaxada pela lutoridade: judlci'ria.
LXVI - ninptm aer' levado , prido ou nela mantido quando I lei admitir I
liberdade: provisória. com ou tem fiança.
LXVJI- nIo hI~r' prislo civil por divida. salvo ado responsável peJo inadim·
plemento voluntário e i~vel de obripçJo allmenticia e a do depositário infiel.
LXVIII - oonceder-se-' "ab~Q.' eorpusaempre que liguem IOfrer ou ae lehlr
ameaçado de sofrer violência ou ea-çIo em IUlliberdade: de JooomoçIo. por ilepli·
dade 011 abuso de poder;
LXIX - Conceder-se·' mandado de aegurança para proteger direito liquido e
certo. nIo amparado por "ab~Q.' corpus 011 "ab~Q.' dara. quando o respo~l pela
ileplidade ou abuso de poder for lutOridade pública ou I,ente de pessotI juridica 110
exercício de atribuiç6es do poder públioo;
LXX - o mandado de aegurança coletivo pode ter impetrado por.
a) partido poJltioo com reprerentaçlo lXl Conaresso Nacional;
b) orpnizaçlo sindical, entidade de e~ 0II1IIOci1lÇio leplmente constitu:
Ida e em l\mc:ionamento bi pelo menos um Il1O. em defesa dos imcreues de teUS
lIlC1IIbro5 ou asrociadoI;;
LXXI - c:onceder«4 mandado de injunçlo sempre que I falta de IXlrma re·
guJamentadora torne invüvel o exerdcio dos direit05 e liberdades oonstilUcionais e
das prerroptivas inerentes' nac:ionaJidade. ilOberania e i cidadania;
LXXII - conc:cder-se-' "ab~QS doIa:
a) para assegurar o conbcc:imento de inforrnaçtlcs relativas' pessoa do impe·
Innte. constantes de registros ou bIInc:os de dados de entidades IO\-ernamentais ou de
c:ariter públioo;
b) para I retificaçJo de dados. quando nIo se Jl"Cfira fv1·lo pol processo sigiloso. judicial ou administrativo.
LXXJII- qllllquer cidadJo ~ pane Iegltima para propor açIo popular que vise:
a anular ItO lesivo ao patrim6nio público ou de entidade de que o Estado participe. i
moralidade administrativa. ao meio ambiente e ao patrim6nio histórico e cuJlUrII.
fic:ando o lutor. salvo oompn7\'lIda má·fé. isento de c:ustIS judlellls e do 6nus da
IUCUJllbência.
LXXIV - o Estado prestanl assistência jurídica integral e aratuita lOS que
comprovarem insuficiência de RaIl'SOS;
LXXV - o Estado .ndeni7.1r' o condenado por erro judjçjáno. assim c:omo o
quc ficar preso além do tempo fixado na sentença.
LXXVl- sIo ,ratuitos para os reoonbcc:idamente pobres. na forma da lei.
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidl.o de óbito.
LXXVII - do gratuitas IS IIÇÔCS de habrn.• corpus e hab~n.' dala. e. na forma
da lei. os atos nccessános ao exereleio da cidadania
f I· As normas definidoras dos direitos e prlntias fundamentais têm aplica· .
çIo imediatl
f 2.· Os direitos e prantias expressos nesta Constituiçlo RIo excluem outros
dec:omntes do regime e dos prinelpios por ela adolados. ou dos tratados internacionais em que a República Fcderallva do Brasil seja pane.

- - - - - - - - - - _ . - - -Ttn~.o
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CAPlnWI
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An.60. A ConstituiçAo poderj ter emendada medianle propolta
I - de um terço. no mlnimo. dos membros da C'mara dos Deputados ou do
Senado Federal.
11 - do Presidente da República.
111- de mais da me\adc das Assembléias Legislltivas das unidades da Federa·
çAo. manifcstando-te. c:ada uma delas. peJI maioria relaliva de ICUS membros.
f I.· A Coostituiç30 nIo poderá ler emendada na vigência de inten-ençAo
federal. de estado de deresa ou de CIlJdo de sltio.
.f 2 • A proposta aer6 discutida e votada em c:ada Casa do Congresso Nacional.
em doiS turnos. oonsiderando-se: aprovada se: obtiver. em Imbos. trés quintos dos
votos dos respcc:tivos membros.
§ 3• A emenda i Constiluiç30 se:nI promulgada pelas Mesas da C'mara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respcc:tivo número de ordem.
§ 4· NIo ler' objeto de delibcraçlo a proposta de emenda tendente a abolir.
I - a fOntll fcderati"a de Estado.
11 - o valo direto. aecn:to. universal e penódico;
111- a separaçlo dos Poderes.
IV - os direitos e prantias individuais.
§ S.· A matéria oonstanle de proposta de emenda rejeilada ou Iul\'ida por prejlKbcada nIo pode IICr objeto de DO\'a propostll na mesma SCS5I0 Iegislau\'3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUlÇÃO
N° 88, DE 1995
(Do Sr. Enio Bacci e Outros)
Acrescenta I'llágmfo 39 ao artigo 143 da Cmstituição Fedem!.
rAPEN5E-5E Ã PR(l'CS1Jl. DE EIoflID\. Â. CCN5Tl1UI~O N9 50/95)

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federa~ promulgam a
seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Artigo único. Acrescente-se ao art. 143 da Constituição Federal o
Seguinte § 3°.
"Art. 143. O servÍl,:o militar é obrigatório nos

termos da lt,i.
§ l°

..

§ 2°

.

§ 3° Ficam igualmente isentos do serviço
militar obrigatório, o cidadão que, à época do
alistamento.
esteja,
comprovadamente:
Exercendo ltabalho remunerado regular. com
vinculo empregatício ·nos termos da lei;
trabalhando na agricultura e, ou tenha sido
aprovado no vestibular. ou cursando ensino de
nivel superior.
JUSTIFICAÇÃO
Nos dias de hoje os jovens direcionam seu tilulro a partir de 11m
trabalho regular ou pela qualificação educacional.
É injusto que estes jovens sejam compelidos a abandonar os
estudos 011 o trabalho para prestarem o Serviço Militar Obrigatório.
Por outro lado. aqueles que atuam nas lidas agrícolas muitas
vezes. pelo Serviço Militar são retirados do meio rural, vindo
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posterionnente a engrossar os bolsões de mi~éria das áreas urbanas.
A presente proposição atende anseio generalizado da sociedade
brasileira.
Solicitamos apoio dos Ilustres Colegas do Congr~110 Nacional
para sua efetivação.
Sala das Sessões, em

3
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SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
TELMA DE SOUZA
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ANDRE GOMES

de .K.1·5:de 1995.

1 2,

~

ifl<
'5)

VILSON SANTINI
WELSON GASPARINI
WILSON BRANCO
WILSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
REPETIDAS:

8

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 173
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
8
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 189
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ADAO PRETTO
ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON MOTTA
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARI MAGALHAES
ARMANDO ABILIO
AUGUSTO NARDES
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETO LELIS
BOSCO FRANCA
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CARDINAL
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CARLOS NELSON
CASSIO CUNHA LIMA
CELSO RUSSOMANNO
CHICO DA PRINCESA
CIDINHA CAMPOS
CLEONANCIO FONSECA
CUNHA LIMA
DELFIM NETTO
DOMINGOS DUTRA
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
.
ENIVALDO RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FAUSTO MARTELLO
FELIPE MENDES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
HOMERO OGUlDO
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
INOCENCIO OLIVEIRA
ITAMAR SERPA
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA

JAIR SOARES
JARBAS LIMA
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE BORBA
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE THOMAZ NONO
JOSIAS GONZAGA
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCONI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARINHA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MATHEUS SCHMIDT
MAURI SERGIO
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MENDONCA FILHO
MILTON MENDES
MIRO TEIXEIRA
MOACYR ANDRADE
MURILO PINHEIRO
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NICIAS RIBEIRO
NILTON CERQUElRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
PAULO BORNHAUSEN
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PEDRO NOVAIS
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO PAULINO
ROBERTO ROCHA
ROMEL ANIZIO
RONALDO PERIM
RONIVON SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO AROUCA

1
2
3
4
5
6
7
8

-

ANIBAL GOMES
EDSON EZEQUIEL
ENIO BACCI
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIR SOARES
MALULY NETTO
OSCAR GOLDONI
RITA CAMATA

1
2
3
4

-

ALBERTO SILVA
ANTONIO AURELIANO
AROLDE DE OLIVEIRA
JORGE ANDERS
LINDBERG FARIAS
REMI TRINTA
RENAN KURTZ
RICARDO GOMYDE

ASBI.ATlJJlAB QUI!

5
6
7
8

CE
RJ

RS
PE
RS
SP
MS
ES

PMDB
PDT
PDT
PFL
PFL
PFL
PDT
PMDB

."0 COJD'I!RIIK
PI
MG
RJ

ES

RJ

MA
RS
PR

PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PC DO B
PMDB
PDT
PC DO B

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio

'l-Y'

Brasilia, 09 de maio de 1995.

195

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Consliluição, do Senhor Enio Bacci que "acrescenta § 3" ao art. 143 da Constituição
Federal", contém número suficiente de signatários, constando a raferida proposição
de:
--173 assinaturas válidas;
OOB assinaturas repetidas; e
OOB assinaturas que não conferem.

Atenciosamente,

.!{;Y~

CLA~~;RRA
,.
ÇAéfe
Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

A

J.IGI'LAC.O.tITADA. MElADA 'ILA COOkDINACAo
pAS COMI'SOIS 'lkJWfENTIS

Ttn~.oIV
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CAI'tM.oI
Do Poou LEoISLATTVO

SEçlo nll

Artigo único - O inciso "IV" do art. 29 da Constituição passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29· ...
IV - número de vereadores proporcional à populaçAo do
município, fixado pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Estado, respeitado o disposto em Lei Federal, observados
os seguintes limites:

Do PROCESSO UoIllATII'O

a) mínimo de sete e máximo de vinte e um vereadores
nos municípios de até dois milhOes de habitantes.

b) mínimo de vinte e tris e máximo de cinqOenta e um
vereadores nos municípios com mais de dois milhões a
até cinco milhOes de habitantes.

Sl1ll5EÇAoII

c) cinqOenta e três vereadores para os municipios de
população superior a cinco milhOes de habitantes.

An. 60. A Constiluiçlo podeli ICT emendada medianle JIIllPOS1I'

J - de um 1eTçO. no mlnimo. dos membl'Dl da CAma,. dos Deputados ou do
Senado Federal;
11- do Presidenle da República;
JII, - de mais da meladc das Assembléias LeCislalivas das unidades da FederaçIo. mamfestanclo-sc. cada uma delas. pela maioria relaliva de acus membros
f J,o A COIIS1iluiçlo 11I0 poderá acr emendada na viCencia de intervençlo
federal. de estado de defesa ou de e5IIdo de sitio,
I 2 o A propos1~ seli discutida e VOIIda em cada Casa do Congresso Nacional.
~m dOIs tumos. conslderando-se aprO\'Ida se obliver. em ambos. tlU quinlos dos
'votos dos respc:çth'05 membros,

§ 3,0 A emenda' ConSliluiçllo scli promulgada pejas Mesas da C'mara dos

Deputados e do Senado Federal. com o respcclivo número de ordem,

§ 4 o NAo será objelo de dehbcraçAo a proposlll de emenda tendente a abolir'
I - a forma fcdcrali,'a de EstAdo.
" - o voto dIRlIO. acm:IO. univeral e periódico.
JII - a ICpllraçAo dos Poderes.

IV - os dlrcllos e pranlias indIviduais
§ 5" A maléna constanle de proposlll de emcnda rejeitada ou Iul\'ida por prejudIcada 11I0 pode ler objclo de IIOV. proposll na mesma lCSdo leSisl.lh'a

T/'nJUl V

CAPITULO 11

Art. 143. O ICrviço millllr é obriPlório nos ICnnos da lei,

11 0 As Forças Armadas compete. na forma da lei. atribuir acn'iço alternalivo
lOS que. em lempo de 11I7_ após alistados. aleprem impcralivodc ~nc:ia. enlen·
dendo-se como 111 o dc:corTcnte de m:nça rellposa e de convicçlo filolólica ou poIlti.
CI. plra IC e~imlrem de ali,'idadcs de caráter eucnc:ialmente miliaar, .
12,0 As mulheres e OI ec:lcsiáslicos ficam ilCnt05 do ICniço militar obriptbrio em lempo de pl/. sujcilos. porém. a outros encara05 que a lei lhes Ilribuir.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 89, DE 1995
(Do Sr. Nicias Ribeiro e outros)
Dá no~a redaçáo ao inciso IV do artigo 29 da Constituição Federal.
(A COMISSllO DE COKSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAol

JUSTIFICAÇÃO
A elogiável autonômia conferida aos municipios na
Constituição atual tem alguns pontos que necessitam de revisAo.
Um deles, entendemos. está justamente no fato de ser dada
aos municípios a competência para estabelecer o número de vereadores
às CA.maras Municipais. A prática comprovou que isso gerou dllltorç6H.
redundando em falta de fixação daquele número em alguns municipios e,
em outros casos. na não observância da distribuição correta dos limites
populacionais estabelecidos no inciso IV do art. 29.
Ante os fatos, e para evitar excessos ou distorções,
entendemos que o número de Vereadores para cada município deve ser
fixado por um único Órgão em cada Estado, respeitando-se, obviamente.
os parâmetros populacionais que devem ser estabelecidos em lei
federal. até mesmo para que haja uma uniformidade em nivel nacional.
Quanto ao Órgão, o mais indicado para fixar o número de
Vereadores de cada municipio é o Tribunal Regionail Eleitoral do Estado,
por ter jurisdição em toda a sua extensão terrrtorial.
Outro ponto que precisa ser reayaliado é quanto aos
números mínimos e máximos de vereadores que são estabelecidos nas
alíneas "a". "b" e "c" do supramencionado inciso IV do artigo 29 da
Constituição,
Entendemos que nove vereadores é um número
relativamente grande para os chamados municípios de pequeno porte.
Da mesma forma que cinqOenta e cinco é um número excessivo, mesmo
para um município do porte de São Paulo. que certamente é o mais
populoso do BraSIl.
Por ISSO propomos a redução de nove para sete no número
minimo de vereadores dos municipios considerados de pequeno porte e
estendemos até a uma populaçâo de dOIS milhões oe habitantes a faixa
dos municípios com até vinte e um vereadores (alínea "a", inciso IV, do
art. 29), o que representará uma acentuada redução no número de
vereadores. uma vez -que é nesta faixa que se situa a grande maiOria dos
mUnicípios braSileiros.
, Também propomos uma nova redação à alinea ·c" do
retrocitado Inciso IV do art. 29, na qual fixamos o número invariável de
cinqüenta e três vereadores para os municípios de população superior a
cinco milhões de habitantes. diminUindo-se. desta forma. o limite máximo
de clnquenta e cinco para apenas cincqüenta e três vereadores em todo
o pais.
Na verdade, Senhores Congressistas. essa Emenda
Constitucional propõe um novo ordenamento para a matéria. ao dar
competencla aos Tribunais Regionais Eleitorais para fixarem o número
de vereadores para cada municipio, respeitado o disposto em lei
Federal que regulará a matéria com a observância dos limites
estabelecidos no inciso IV do art. 29 da Constituição.
Para melhor esclarecimento sobre a nossa proposta.
juntamos o anteprojeto de lei que regulamenta a materia e que, se
aprovada a presente Emenda à Constituição.
encaminharemos à
Cãmara dos Deputados. até mesmo para que nâo haja dificuldades no
processo das eleições municipais que se a
imam.
de
Plenário Ulys
Imarães em, b

1995.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
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ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVES
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALDO REBELO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
AUGUSTO FARIAS
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
CASSIO CUNHA LIMA
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CIDINHA CAMPOS
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA BUENO
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON QUEIROZ
EDUARDO JORGE
EDUARDO MASCARENHAS
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LYRA
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILNEY VIANA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
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HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
IVO MAINARDI
JERONIMO REIS
JOAO ALMEIDA
JOAO FASSARELLA
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO THOHE MESTRINHO
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE PRIANTE
JOSE TUDE
JULIO CESAR
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LUCIANO PIZZATTO
LUCIANO ZICA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MAINARDI
MALULY NETTO
MARCELO DEDA
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARIA VALADAO
MATHEUS SCHMIDT
MAURI SERGIO
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MICHEL TEMER
MIGUEL ROSSETTO
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA
MURlLO PINHEIRO
NANSOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NICIAS RIBEIRO
NILMARIO MIRANDA
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHEIROS
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO HESLANDER
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO IRUJO
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN KURTZ
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROBSON TUMA
ROMEL ANIZIO
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RUBENS COSAC
SALOMAO CRUZ
SANDRA STARLING
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SERAFIM VENZON
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
THEODORICO FERRACO
TUGA ANGERAMI
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
M

_.

UDSON BANDEIRA
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
WAGNER ROSSI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

_

REPETIDAS: 25
REPETIDAS: 1
ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 183
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
8
ASSINATURAS ILEGIVEIS.....................
3
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••.••••••••••••••• 220
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ASSI.ATURAS COxrIRMADA8 RZPZTIDA8
1 - ANDRE PUCCINELLI
2 - ANIBAL GOMES
3 - AROLDE DE OLIVEIRA
4 - AUGUSTO FARIAS
5 - DILSO SPERAFICO
6 - DOMINGOS DUTRA
7 - EDUARDO JORGE
8 - ERALDO TRINDADE
9 - EZIDIO PINHEIRO
10 - GONZAGA MOTA
11 - JOAO THOME MESTRINHO
12 - LAIRE ROSADO
13 - MARCELO TEIXEIRA
14 - MIGUEL ROSSETTo
15 - MURlLO PINHEIRO
16 - OSVALDO REIS
17 - PAULO HESLANDER
18 - RICARDO HERACLIO
19 - SALOMAO CRUZ
2 O - UBALDO CORREA
21 - UBIRATAN AGUIAR
22 - UDSON BANDEIRA
23 - UDSON BANDEIRA
24 - VALDENOR GUEDES
25 - ZILA BEZERRA

ASSlnTURAS QUE

1
2
3
4
5
6
7
8

-

AGNELO QUEIROZ
ALBERTO SILVA
ARNON BEZERRA
CIRO NOGUEIRA
FELIX MENDONCA
IVANDRO CUNHA LIMA
MAGNO BACELAR
PAULO FEIJO
ASs~nTURAS

1 -

~kTO

)fAO

MS
CE
RJ
AL
MS
MA
SP
AP
RS
CE
AM
RN
CE
RS
AP
TO
MG
PE
RR
PA
CE
TO
TO
AP
AC

PMDB
PMDB
PFL
PSC
PMDB
PT
PT
PPR
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PP
PTB
PMN

PFL
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PP

PMDB

COlO'OBM

DF
PI
CE
PI
BA
PB
MA
RJ

PC DO B
PMDB
PSDB
PFL
PTB
PMDB
PDT
PSDB

QUE no COlO'ERBM REPETIDAS

SILVA

PI

PMDB

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Ofício

n"/4i195

Brasília, 17 de maio de 1995.
Senhor Secretário-Geral:
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Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Nicias Ribeiro, que "dá nova redação ao inciso IV do art. 29
da Constituição", contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:
183 assinaturas válidas;
026 assinaturas repetidas;
008 assinaturas que nlio conferem; e
003 assinaturas i1egiveis.

x- julpmcnto do Prefeito peranle o Tn'bunal de Justiça;
Xl -llIPrú7JlÇlo das funç6c5lcgislalivas e filcaJizadoras da Cimara MuniciJl81;
XlI- coopcl'llÇlo das assocíaçllcs representativas no planejamento municipal;
XlII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse especifico do Munic/pio, da cidade ou de bairros, através de manifCSlaÇlo de, pelo menos, cinco por cento
do eleitorado;
XlV - perda do mandato do Prefeito, DOI termos do an. 28. PRrágrafo único.

Ate~c.!.osa~ ,

~
"

/u~1

I'

;

CLA1Jo

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

•

.""" / tM.~

~6;.tc;

/

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 90, DE 1995

IRRA-

(Do Sr. Paulo Gouvêa e outros)

I

/

~!CISLAÇ~O

CITADA. ANEXADA 'ELA COOkDENAÇ~O
'AS COMJSSDES .EkMANENTES

..

~'t~

Altera os artigos 14 e 17 da Constituição Federal e insere o artigo 74 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

(AI?ENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N9 42,
DE 1995)
A$ M.... di. CimIra dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do § 3' do ano 60 di. Constituiçio Federal. promulgam a seguinte Emenda.o texto
constilucional:
Art. I' É acrescentado ao ano 14 di. Constiv.!Íç!o Federal o § 12,
com a seguinte redaçio:

"Art, 14

·

·..··

· ..

Ttmnlll
DA OR(;ANIZAÇAo DO EIlTADO

CAPInJLoIV

Dos MUNIc!PIos
•Art. 29. O Municlpio reger-se-' por lei olgAnica. votIda em dois tumo5, com o
interstício IIÚnimo de dez dias, e IpfllVlda por dois terços dos membros da ctmara

Manicipal, que a promulgará, atendidos 06 priDCÍpios cstabclccído& lICSI8 Constituina ConstituiçAo do respectivo Estado e 06 seguintes preceitos:
1 - el.içlio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos ~readores, PRla mandato de
quatro anos, mediante pleho direto e limullánco realizado em todo o Pais;
rr - eleiçlio do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do lénnino do
mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municlpios
oom mais de duzentos mil eleitores;
m- pcssc do Prefeito e do Vice·Prefeito no dia 1.' de janeiro do ano subscqQcnte ao da elcíçlio;
IV - número de Vereadores proporcional' populaçio do Municlpio, observa·
dos 05 seguintes limites:
a) núnimo de IIOYC e máximo de YÍnte e um nos Municlpios de mé um milhJo
6c: habitantes;
b) mJnimo de trinta e !rés e máximo de quarenta e lIJI1 nos MuniclpiOlõ de mais
de um milMo e menos de cinco milbllcs de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e rnhimo de cinqüenta e cinco nos Municlpios
de mais de cinco milbllcs de habitantes;
V - remunel'llÇlo do Prefeilo, do Vice-Prefeito e dos ~readores fixada pela
CAmara MuniciPRI em cada legislatura, para a subscqllcnte, observado o que dispOcm
os ilrts 37, XI, 150, li, 153,111, e 153, § 2.', I;
VI - a remuneraçio dos Vereadores corrcspondcrá a. no máximo, ICIcnta e
cinco por cento daquela estabelecida, em csptcie, PRra os Deputados Estaduais, resSlllvado o que displlc o an. 37, Xl;
C'" .. _
VII - o tolal da despesa com a remuncntÇlo dos Vereadores nIo poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da rc:c:cita do Municlpio;
~,

•

VIII - irMollbilidadc doi ~ por lUaS opinillcs, pIIavras e YOIIl5 DO
excrelcio do mandato e l1li cíl'CWlSCl'ÍÇlO do Municlpio;
IX - proibiç6cs e incomPRU'bilidadcs, no excrclcio da Yereança, limitares, DO
que couber, ao dilJlO'lo lICSla Constituiçlo para 06 membros do Congresso Nacional e
1111 Constituiçlo do rcspcctivo Estado PRra os membros da Asscmbl~ia Legislativa;

§ 12 Perdera o mandato o Deputado Federal. Senador. Deputado
Estadual. Vereador. Presidente e Vice-Presidcote di. Repliblica.
Governador e Vice-Govemador ou Prefeito e Vi~·Prcfeito que
deixar o panido sob suja legenda foi eleito. salvo se para fundar
novo panido, e desde que tenha cumprido metade de seu

mandato,"
Art, 2' Sia .crescentados .0 ano 17 da Constituiçio Federal os §§
5' e 6'. com. seguinte redaçJo:
"Art. 17

..

§ S' Somente teri direito a represent.çào na Cãmara dos
Deputados o panldo que obtiver o apoio minimo de cinco por
cento dos VOtOS validos. excluidos os em branco e 05 nulos.
.purados em eleição geral e distribuídos em pelo menos um terço

dos Estados. atingindo dois por cento em c.d. um deles.
§ 6' É vedado aos panidos politicos celebrar coligações para
e!eiçio proporcional."

An. J' É inserido o art. 74 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com. seguinte redação:
"An. 74 Os Deputados feder.is eleitos em 1994 por panidos que

nia obtiverem os percentuais exigidos pelo § 5' do .rt. 17 d.
Constituição terio seus mand.tos preservados. desde que optem.
no prazo de ..ssenta di... por qualquer dos panidos
retnaneseentes."

Art. 4' Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIfICAÇÃO

o

sistema de panidos e o sistema eleitoral estio no centro da

dinimica politica. cabendo-ihes p.pel decisivo n. detennin.çáo dos meios e fins do Estado.
Constituem os .mecanismos de expressão da vontade popular na escolha dos governantes.
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A circunstincia de ambos se voltarem para um mesmo objetivo •
orpnizar a manifestaçio da vontade popular • demonstra a influência reciproca a que se
sujeitam.

Praticamos um sistema panidario em que sia livres as permutas e
as coligações de pantdos. envolvendo legendas dos mais diferentes matizes e ideologias. a
par de um sistema proporcional em que se combinam o quociente eleitoral com o quociente
panidário para a definição do numero de lugares de cada panido. sendo abertas as IistlS
panidirias.

o fato

que queremos ressaltar e que este quadro acaba gerando
distorções que comprometem a credibilidade e a eficiência do sistema politico.
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imediatistas. acarretando prejuizos ponderaveis para os panidos sob cujas legendas se
elegeram.
Cabe assinalar que. pelo sistema de eleição proporcional vigente. o
valO pertence 10 panído e nio 10 candidalo. Assim. ao trocar de panido. o filiado subtraí
da sua legenda os votos que esta grangeara.
Registrem-se. também. as coligações panidirias. feitas na sua
maior pane sem criterioso levando o eleitor a aderir a uma coligação que, muiw vezes. nio
se idetl\ifica com o programa que defende. provocando o fenàmeno de plltidos que.
isoladamente. Rio teriam respaldo popular para alcançar o quocieme eleitoral elegendo um
ou alguns candidalos através clt "carona" obtida na coligaçio.

rllll1mente, os partidos. sob a Ogide do sistema proporcional,
pusam a depender do nUmero de vOtOI que os candidalos. individualmente. estejam aptos
a produzir. obrigando as legendas a buscar candidalos com alta densidade eleitoral. que vio
desde os candidalos de corporações e categorias ate os candidalos de regiões.

o ceno é que o sistema produz. fundamentalmente. representantes
cuja lealdade é, primariametlle. para com as corporações e as categorias que os elegeram
e. seeundariarnetle. para com o partido e o País.
Sob OUtro aspecto. o aprimoramento do sistema proporcional
vipnle pUla pelo fonalecimetllo dOI partidos politicos que tenham efetivo respaldo
eleitoral e pela exclusio das legendas de maior expressio. cujas presenças na Câmara dos
Deputados acabam por impedir o bom andamento dos trabalhos legislativos. Segmentos
miaoritirios da sociedade podem e devem ..nar representados nesta C.... mas atraVés de
partidos de dimensio nacional.
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Trata-se da instituiçio da denominada "c1iusula de barre"a" ou "de
exelusio". peculiar ao sistema proporcional. que consiste na fixação de um percentual
mínimo do total de votos computados em determinado pleito.
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Daí a necessidade de estabelecer. como requisito i representlÇia
dOI panídos na Càmara dos Denutados. a exigência de apoio mmimo de votOS apurados em
eleiçio geral.
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Nesta esteira. consignem-se as frequentes trocas de plntdos pelos
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Tal instrumento visa a impedir a proliferaçio de pequenos panidos
sem repre""ntatividade real e a fonalecer os demais. Mantem o pluripanídarismo. mas evita
o multipardiarisrno. que constitui obstieulo a govemabilidade do Pais. porquanto dificulta a
fonnaçio do consenso parlamentar.
Estas as razões pelas qUlls propomos a presente proposta de
emenda constitucional. esperando contar com o apoio de nossos ilustres Pares no
Congresso Nacional para a sua aprovaçio.
'
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Brasília, 17 de maio da 1995.

Sanhor Secretário-Geral;
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Consüluiçao, do Senhor Paulo Gouv6a, que "altara os arts. 14 e 17 da ConstituiçAo
Federal e insere o art. 74 no Alo das DisposiçOes Constitucionais Transitórias",
contém número suficiente de signatários, constando a referida proposiçAo de:
171 assinaturas válidas; .
008 assinaturas repetidas;
001 assinatura que nAo confere; e
001 assinatura de deputado licenciado.

A Sua Senhoria o Senhor
Or, MoZlllt Vianna de Paiva
Secretário-Garal da Mesa
NESTA

•AJ1. J4. A soberania popular será exercida pelo IUfrágio universal e pelo VOlO direto
e rccrcto. IlOm valor igual pam todos, e, nos termos da lei. mediante:
I - plebiscito;
11 - referendo;
111 - iniciativa popular.
§ I.· O alistamento eleitoml e o voto do:
I - obrigatórios pam os maiores de dezoito anos;
11 - flCUltati~ pam:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e '""IIOIe5 de dezoito anos.
§ 2,· NAo podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e. durante o penado
do serviço militar obrigatório, os IlOnscritos,
§ 3.· 510 condiçllcs de elegibilidade, DI! forma da lei:
1- a nacionalidade brasileim;
11 - o
'~rclcio dos direitos poIlticos;
111 - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circunscriçlo;
V - a filiaçlo partidária;
VI - a idade minima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-PRsidcnte da República e Senador;
b) trinta anos pam Governador e Vicc-Govcmador de Estado e do Distrito
Fedem1;

p1;;;;;

c) vinte e um anos para Deputado FcdcraJ, Depu1ado Esladual ou DistritaJ,
Prefeito, Vice-Prefeito ejuiz de paz;
ti) dezoito anos para \trcador.
§ 4.° SAo inelegivcis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5.° SAo inelegiveis para os mesmos cargos, 110 per/odo SlJbscqllcnte, o PIai-

dente da República. os Oovcl'lllldores de Estado e do Distrilo Federal. 05 Prefeilos e
quem os houver sucedido ou IUbstilulclo nos scis mcscs anlenores 10 pleilo

f 6.° Para concom:rcm a outros c:arSOS. o Presidente da RepÍlbliea. os GoverIIIdorcs de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar lOS respectivos mandatos alé seis meses antes do pieilO
§ 7,· SAo inc:leglveis. no terrilório dejurisdiçlo do tilular. o c6njuge e os parentes consangüíneos ou afins. alé o segundo grau ou por adoçJo. do Presidente da
República, de Governador de ESlado ou Território, do Distrilo Fc:dcral, de Prefeilo ou
de quem os haja substiluldo denlro dos seis meses anteriores ao pleito. Slll\'o se '"
titular de mandalo eletivo e c:andidato , rccleiçlo.
§ 8,· O militar alimvcl é eleglvel, atendidas as seguintes eondiçlles:
I - se llOIItar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da ativi<1adc;
11- se contar mais de dez anos de serviço. será agregado pela aUloridade superior e, se eleito. passará automatic:amente. no ato da diplomaçlo, para a inatividade.
§ 9.· Lei complementar estabclec:erá outros CISOI de inelegibilidade e os prazos ele rua cessaçJo, a fim ele proteger a probidade administrativa. a moralidade pera
o exereleio do mandato. llOIIsiclerada a vida pregressa do eandidato. e a normalidade
e legitimidade das eleiçllcs contra a influencia do poder ecollÔmillO ou o abuso do
exereleio ele funçJo, c:argo ou emprego DI! adminillraçlo direta OU indireta.
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I 10. O IlIIIndalo eIelivo poderá ler impupado anle I JusliçI Eleilcnl 110
prazo de quinze dias contidos di dip\olllllçlo, illSllUldlllÇlo com provo de Ibuso
do poder eron6mico. corrupçIo ou fraude.
I 11. A lÇIo de impugnaçlo de IlIIIndltO Ulmillri em segredo de justiçl,
respondendo o lulor, III fOrlllll di lei, se leme1'iril ou de manifestlllÚ·fé.

"Art. 73. Na resu1açlo do Fundo Social de EmetJ!ncia nIo podenl ler Uliliado o
instrumento previilO 110 inciso V do In. S9 da COIIItilUiçlo.

CAPtnJLo V

Dos PAJmllOS POÚT1C05

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 91, DE 1995

incorporaçio e exlinçIo de pIJtidoI poUlicoI, lapardados I sobmnillllCÍOllll, o regime democ:rilic:o, o p1uripartidlrismo, OI direi·
105 fundamenllis di pcISOI bumalll e obIervIdOI 0I1CJUÍ1UeI pceceilOl:
1- cmler 1IICiooaI;

(Do Sr. Aracely de Paula e outros)

Art. 17. É livre I aiIÇIo, fiJ5Io,

11 - proibiçlo de recebimento de ~ financeilOl de ClIlidIde ou JOI'CI1IO
estnngeirOl ou de subordinlÇlo I esles;
111 - prestIÇIo de COIIlIS • JlIIliçI EJeiloral;
IV - fiJncioIlImenlo parll~r de lICOI'do com I lei.
11." É usegundllOl particloc poIllÍC01lUlonomil pan definir IUI eslnIIUn
ÍIIlC1'1l1, orpniZlÇlo e fiJlICÍOIlImenlO, devendo ICUS estIlUlOI estIbeJccer IIOI'IIIIS de
fldelidlde e disciplilll panidúiu.
I 2." Os particloc poIllial1, 'PÓ' IlIquirirem penoIlIIidIde juridicI. u forma
di lei çjvjl, resi!ltrlrlo ICUS eslIlUlOI DO TribuIlIl Superior EJeiloral.
§ 3." Os partidos poIllÍC01 ~ direito I ~ do fIJncÍo partidúio e ICeI*)
JI'IlUilO 10 r6dio e• !devido, u forma di lei.
§ 4." É vedIdIl utiliZlÇlo peIoI pII1idOI poIllÍC01de orpniZlÇloJlUllllÜitIr.

Altera o artigo 228 da Constituição Federal.
(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAO N9 171,
DE 1993)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. no.
termos do § 3' do ano 60 da Constituiçio Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto

constitucional:

Artigo único. O ano 228 da Constituiçio Federal pusa a vigorar
com a seguinte redaçio:
"Art. 228. Os menores de dezessej. anos s10 penaJmente
inimputáveis. sujeil&11do-se às normas da legislaçio especial:"
JUSTIFICAÇÃO

Ttn11AtlV

CAPtnJLoI
Do POIlF.R LEoISl.ATlVo

..

-

- -

..:.

SEç,fo JI111

Do PROCESSO LmIISLAT/K:J

SlIBSf.r;Ao 11

Art. 60. A Constiluiçlo poderá ser emellOlKla mcàilllle JIfllPOSlI:
I - ele um lcrço. 110 mlnimo. dOI membros di CJllIIIllI dos Dcpulllllos ou do
Scnllllo FeclcTlI;
11 - do PJesidente di RepúbIiCl;
111- de llIIIis di melIcIc das AsscmbIéilS Legislativas elas uniclaclcs ela Fcdcn·
çIo. manifcslando-sc. cada UIlIII elelas. pell llIIIioril reJatÍ\'1 ele seus membros.
§ 1." A ConstilUiçIo nIo poderá ser emendada III vig~ncil de inten'ençlo
fedeTlI, de eslIdo ele clcfcsa ou ele eslIdo ele sltio.
§ 2." A propocll aerá discutida e YOlIda em cada Clsa do Consresso Nacional,
em dois turnos. considenndo-sc Iprovada ae obIivcr. em Imbos. tm quintos dos
votos dOI respectivos membros.
§ 3." A emcncIa J ConstiluiçIo scnl promulpdl pelas Mesas da CJIlIIITI dos
Deputados e do Senado FecIcTIl. com o respectivo número de ordem.
§ 4.° NIo scnI objeto ele delibcnçlo I proposta ele emenda tendente I lbolir:
I - I forma feclcntivl de Estado;
11 - o voto direto. recreio. universal e periódico;
111 - I lCJlI,nçIo dos Poderes;
IV - OI direitos e garantias ÍJldividuais.
§ S." A matéril COIISlItte ele propos(a de eIlIe8Ila rejeillda ou havidl por prejudicada nIo pode ser objeto de novl propoclllll mesma sesdo Iesislati\'l.

o. meios de comunicaç1o e o desenvolvimento tecnológico têm
proporcionado ao. menores amplo. esclarecimentos e vislo' precoce da realidade.
lomando-os capazes de avaliar. com tenra idade. as conseqüencias de SCU5 atos.
A violência urbana demonstra que 05 menores de dezoito anos tem
sido os mais perigosos e frio. homicidas. tendo em vista a proliferaçic> da miséria.
delinquência juvenil e a impunidade.
Toma..se necessário. destane. coibir esses delitos mediante
legislaçio mais eficaz. abrangente da faixa etaria aCima dos dezesseis anos. sem prejudicar a
qualidade de educando dos adolescentes abaixo desse limite. sujeitando-os às normas da
legislaçio especial,
A inimputabilidadc dos menores de dezoito anos tem facilitado a

prática de crimes por esses adolescentes que já possuem. na atualidade. blSlante
consciência da ilicitude de seus atos e praticam lambem muitos crimes dolosos.
05 impuraveis às vezes 0$ inciram ao crime em sua companhia pm
sobre eles lançarem a culpa da prática delituosa e tentar fugir á responsabilidade.

A proposta de emenda ao art. 228 da COll5tituiçio certamente irá
diminuir a prática desses delitos. pela puniçio dos menores infratores que pela
inimputabilidade. hoje. nlo estio preocupados com as. conseqüências da prática desses
crimes.
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e....m., 17 de maio de 1995.

Oficio ri'

Senhor 8ecret8rio-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda •

Conalituiçao, do Senhor ~Iy de Paula, ~ "altera o ar!. 228 ~ Conllituiçio
Fllderar. cont6m númerO IUlíciente de 1ignaIjrioI, COII8lando a .-.ferida propoIlçIo

de:

174 aninatural viliÕIII;
013 aseinatural repetidaI;
oo211S1inaturU que nIO~;
001 aninatura de apoillmenlO;
002 ...inatur.. de depuladoIlic.nciadol; e
001 aninatur. ifagrvel.

A Sua senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
S~ldaMela

NESTA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

13170 Quinta-feira 15

JelGllLAClO ClfAbA, .UMA 'ELA COOkDENACao
'AS COMllsDES 'ElHANENTES

Junho de

1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 92, DE 1995
(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)
Dá nova redaçáo ao artiqo 101 da Constituição Federal.
IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAol

Ttnlll) IV
DA ORlõANI7....çlO DO" 'ODF.RU

CAPI1\JLO I
Do PODER LEGISLIúIVO

SEÇÃO

n//

Do PROCESSO LrolSUlTl1{)

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
ArtIgo único - O aft. 101 da Constituiçio FecIer8l ptISlIa a
vigorar c:om a seguinte redaqio:
·Art.101 - O Supremo Tribunal Federal c:omp&He de onze
Ministros escolhidos dentre os MemIxos dos Tribunais Superiores que
integram a carreira da magistnltura,-1TMlI'IOI'M de SHunta e cinco anoa
de idade, indicados em lis1II triplice paio próprio Tribunal.
Parágrafo único • Os· Minisuc. do Supremo Tribunal
Federal sarIo nometIdoa pelos PretIiclana ela República, depois de
aprovada a escolha paio Senado FadInI.·
JUSTIF1CAÇlo

A carreira ela magistratura no Brasil mm sido frustraID 1*'11
lTlI.IitDs claqueIM que a abraçaram, uma vez que é negado _ juizes o
dirlIito de, por mer.cimentD ou antiguidIIda, ~ ia funçOee de
DA &ff:NOA A ('ONõTITU/ÇÃO

Art. 60. A Constiluiçfto poderá ser emendada mediante proposta'
I - de: um terço. no mlnimo. dos membros da Cimarll dos Deputados ou do
Senado Federal;
1\ - do Presidente da República;
111- dé mais da metade das Assembléias Legislali\'Is das unidadc:s da Federa·
çAo. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria n:lativl de scus membros.
§ 1.0 A ConstituiçAo Dlo poder' ser emendada 111 vigéncia de intervençlo
federal, de: estado de defesa ou de: estado de sitio.
§ 2.' A proposta sed discutida e volJda em cada Cua do Congresso Nacional,
em dois turnos. considerando-se IprO\'ac!a se obli\'Cr. em Imbos. t~ quinlos dos
VOlOS dos respecti\'os membros.
§ 3.' A emenda i ConstiluiçAo será promulgada pelas MCSlls da C'mal'll dos
DePUtados e do SellJdo Fcdcl'lll. com o respccti\'o número de ordem. •
§ 4.° Nfto será objeto de dclibcraçAo 1 proposta de emenda tendente Ilbolir:
I - 1 forma federativa de Estado;
1\ - o VOIO direlo. secreto. universal e periódico;

111 - 1 separaçAo dos Poden:s;
IV - os direilos e gal'llnlias individuais.
§ S.' A matéria constanle de proposta de emenda n:jeilada ou M\'ida por pre·
judicada nIo pode ser objelo de nova proposla na mesma sesslo Iegislati\·a.

TtrIIU)

DA ORDF.M

VIII
SO('J.u

c,\I'ln~.o
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Art. 228. 810 penalmente inimpUlá\'l:is os mellOn:s de dc7.oilo lnos. sujeitos às normas da legislação especial.

Ministro do Supremo Tribunal Fadaral, que seriam os caminl'la. l'IOmlà
de carreira da magistratura MCionaI.
Na verdade a carreira de um juiz tem inicio com 10m
concunso público, • o aprovado caminha de en1Jtncia am entrincil
sonhando com a pouibilidade ele um dia tomar_ membro de 10m
Tribunal inferior.
Quando o magistrado consegue integrar um Tribunal no NU
EsUIcIo, pnsa a sonhar, como é natural, a possibilidade ele se tomar
Ministro de um Tribunal Superior.
Se conseguir alcançar este patamar. o rnagistracIo de
carreira ptIS1111 a vislumbrar apenas a pouibilidade de . .
apounllldoria, a nIO ser que c:ortW com a amizada e a .mpdll de
politicos influentes que possam defender a sua indicaçlo para Ministro
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. já que esta Corte nIo é
constitulela, nec:esuriamente, por magistrados de carreira.
Aliás, o artigo 101 ela nona Carta Magna deixa beI1Mte
claro que ptIra ser Membro do Supremo Tribunal Federal bata que o
candidato tenha, apenas, "notável saber Jurldlco e rapublçio IHbIcIa"
(grifamos).
.
.
Como se v6, nlo é axlgldo sequer qua um Ministro do
SupramoTrlbunal Fadaralsaja paio manos blcharal am dlratto. fatl:l
que entendemos ser inadmíssivel, uma vez que o "notável labar
Jurídico a raputaçio ilibada" do requisitos extremamente subjlllivos •
de diflcil c:omprovaçlo, podendo possibilitar, apesar do absurdo. a
nomeaçlo da médicos,. engenheiros e profissionais ele outras i .....,
para as funç6es de Ministro daquela Corte Suprema.
Por isso. historicamente, os Ministros do Supramo Tribunal
Federal tem sido inclicados pelos Presidentes da República ao SenlIcIo
Federal que invariavelmente tem aprovado as inclicac;6es e, cInúI forma,
diz.... que foi respeitado o preceito constitucional...
É certo que a Constituiçio, neste aspecto, mm sido
respaitacla. Todavia, a forma de composiçio do Supremo Tribunal 1110
tem sido a mais indicada. em razão de propiciar a que Ministros daAa
corte venham a se considerar suspeitoS em julgamentos de ~
que envolvam Presidentes ela República por terem sido nomeados por
indicação desses, como ocorreu ultimamente no processo do exPresidente Femando Collor de Melo.
.

A continuar a utilização exclusiva do critério poIitico, poderá
acontecer O dia em que o Supremo Tribunal Federal, como um tDcIo,
venha se declarar suspeito para julgar casos dessa natureza, uma vez
que pode ocorrer, apesar do exagero, de todos os Min~
considerarem-se suspeitos para julgar atos de um determinado
Presidente ou ex·Presidente da República, por terem sido indicados por
estes.
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Afora esses dados, li importante que seja lembrado que o
Poder Judiciário, no Brasil é administrado pelo Supremo Tribunal
Federal, do qual é o seu órgão máximo, Essa circunstància nos leva a
indagar se é correto que o Supremo Tribunal Federal seja constituído
por pessoas estranhas ao Poder Judiciário, mesmo que esses
"cidadãos" tenham "notável saber juridico e reputação ilibada".
Realmente, talvez até por inadvertência , permitiu-se essa possibilidade
que, uma vez admitida, possibili1aria admitir também, por exemplo, que o
Congresso Nacional tivesse a sua Mesa Diretora constituída por
cidadãos estranhos ao Senado Federal e à Cãmara dos Deputados.
Será que os Membros dessas Casas Legislativas sentir-se-iam
'confortáveis com tal absurdo?!...
Assim sendo, da mesma forma, os Membros do Congresso
Nacional não admitiriam jamais ser liderados, administrados ou
presididos por pessoas estranhas às suas atividades legislativas, pelo
simples fato de essas pessoas desconhecerem os problemas do Poder
e o processo Legislativo. Como então se impor ao Judiciário que ele seja
administrado por um Órglio constituido por pessoas estranhas ao seu
meio? e por que nlio se dar aos membros da carreira da magistratura o
direito de administrarem o Poder do qual efetivamente fazem parte?
Porque transformarmos o Poder Judiciário em algo que se assemelha a
um corpo cuja cabeça li estranha ao seu conjunto orgânico?...
Ademais, o Supremo nIo apenas coordena as aç6es
normativas e administrativas do Poder Judiciário. Cabe àquela Corte de
Justiça, além da guarda da ConstituiçIo e da dificil tarefa de processar e
julgar as mais altas autoridacles da República, a cornpetilncia de julgar
recursos e outras causas que se originam naquela Cor1e, como li o caso
das ações criminais que sio muito comuns no dia a dia de um juiz
singular e com as quais certamenb!l o Supremo Tribunal nlo tem
nenhuma ou quase nenhuma intimidade.
Por essas razões li que defendemos a tese de que o
Supremo Tribunal Federal deve ser constituido de Ministros que tenham
"notável saber jurídico e reputaçio ilibada", mas que,
necessariamente, sejam juizes de carreira, até mesmo corno
reconhecimento àquele magistrado que dedicou a sua vida à judicatura
nacional. Assim sendo, nada maia coerente e nada mais jus1D do
que fazer do Supremo Tribunal Federal o Órgão onde se concentrern as
melhores cabeças da magistratura nacional, . cujos juizes, em fim de
carraira, im.grariam, até masmo por merecimento, a mais alia corte da
justiça bràsileira. E, por já SM8IT1 íntegrantes de um Tribunal Superior,
cel'1llmente que seria indiscutlvel'o "notável saber jurídico e a reputaçlo
ilibada", até lTMlTlO por raz6M de uigtncia constitucional.
.

entrAncia em entrAncia, até que chegassem a condiçlio de Ministro de
um Tribunal Superior.
de
Plenário Ulysses Gui
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Sabemos também que esta ProPOSIa de Emenda à
Constituiçio fere interesses de alguns setores da sociedade civil.
Entretanto, entendemos, que a tese por nós defendida deve ser
díscutida pelo Congresso Nacional dado nlio ser justo que os senhores
juízes - membros efetivos da carreira da magistratura· nacional continuem sendo tolhidos
de -administrarem o Poder do qual
~mente do parte integrante.
Finalmente, Senhores Congressistas, o que desejarnos com
esta proposta é dar ao Poder Judiciário a efetiva independência
preconizada no artigo 2" da nossa Carta Magna, transformando os
cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal no ápice da carreira da
magistratura nacional, com a promoçlo, por merecimento, dos Senhores
Juízes de carreira, que estejam ocupando os cargos de Ministros em
qualquer um dos coIendos Tribunais Superiores em nosso país.
Assim, cremos que o Congresso Nacional estará fazendo
justiça lOS cidadlos de notàvel saber jurídico e de reputaçlo ilibada que
~.. dedicaram ao exercício da judicatura, prolatando sentenças de
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Tel'TlQS consci6ncia de que esta Proposta terá grandes
retlist6ncias, até mesmo· porque ela representa a quebra de uma'
tradiçlo em nosso país. Todavia, não temos compromisso com o
erro.
erramos, devemos voltar atrás com toda a humildade e
promovermos a devida correçio no tempo e n~ espaço•.
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Comp Rui Barbosa, nós também pensamos que a justiça
~lIItante • com o advogado, enquanto que a justiça Imperante •
cqm o magistrado. Dai a tese que defendemos com a presente
emenda à Constituiçlo, a qual, se aprovada, abrirá uma nova
pretlpectiVa los integrantes da carreira da magistratura em nosso pais,
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Supremo Tribunal Federal compile·se de on'.c Minislros. escolhidos dentre çjdAdJos c:om mais de lrinla e cinco e menos de scsscnla e cinco anos de idade. ele
notá\'CI ubcr juridico e rcpIllllÇSo ilibada
PDr/qlrnfn ,mico. Os Ministros do Supremo Tribunal FedefllllCrIo lIOIIICados
pelo Presidente da República. depois de aprovlda a escolhi pela maiorialbsolulll cio
Senado Fcdcrll.
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(A COHISsAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAol

"

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

Oficio

AI M... da Ciman doi DepWdoo • do SaIado Federal, IIOIlInIIOI
<In art. 60 da CotIIliIuiçio FedenI, promuIpIIla . . . . . EmeDda ao _
c:onéM'Ck-aI:
Art. 1Í1IÍCO. SuprimHe:
r do art. 21 da éOllllíluiçlo FodanI alllpl-.Jo ""'-wdo,
q1IIIIItlI ao lDIiI, o diIpoIto 110 art. 77" ;
II • do incieo II do art. 29 da COIIIIituiçIo Fedanl •
llllpI-.Io "IplícadIe • ,.,. elo art. 77 no CIIR ela
lIUIicIpioe com .... ela em-1IIil eIDilcnI".

Senhor Secrelário-Geral:

Comunico • Vç... Senhoria que • Proposta de Emenda •
Conaliluiçao, do Senhor NicJ•• Ribeiro, que "dê nova redIIçio ao artigo 101 da
Conalil~içAo Federal", contém número lUfielem. de .ignatjriOl, conllando • referida
prOPOSlçAo de:
171 assinaturas v6lidu;
013 assinatura. repelidas;
009 .ninatur•• que nIo conflll'8lTl; •

I'Ii/J/o'/W,

.nJSTIFICACÃQ

A C<JaIti!niçIo ela 1911 COIJIIF*,IIO lIt. 77 , § 3" o ÍIIIlÍ\IIIO ela
eIIliçIo ela PreIideaIa • ela Vice-"l>raidiaaI da RIpM!ka,
quaado neahum cmdidato lIcaD;ar .1IIIIoria abIoIuII DI primIlra YDtaçIo.

lClIUIIlIo ano ela \'llCaÇJD PID

o ...... fili . . . . . . eleiçIo ela C1cMmadnr • ela V_
GCMI1IIdor, coaf_ cIiIpae o art. 21 da ~IoFedInL

Junho de 1995
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Em RiIç50 à eIeiç50 de Prefeito e de Vil;e-Prefeito, a ~
daMo-á "Do caoo de muoicipiol com maU de dwimroI mil eIIiIoree",
conforme diIpllClI o iDcioo D do art. 29 da CUIIâIuiçio Federal
do

lCIUftdo lUmO

Ao inoliIuiMe a lÍRIlIIÍIica do oegurido 1UmO, . . . - que _
proceIIO:

- daria lIIIÍIlI' 1qpIimidadc ao JICMI110 oleiro;
• pcamiliria ampla ~ 10 o:andidalu cIc:ilo, "'" r.:c a ~
de lUfríIjo por maioria abIoIula doi YOfoI víIidoI;
•
• ~ para a viIbiIizaiio da cooquista do poder, que cada
caodidato COOCOII'IIIfC lIII(lOClIIIe II1II& 19CDda de COIIICIIIO.

EIlCIIIJIIIIIlIIIfOI - - aJaum liPficIdo quaudo rcfenaciadoI à
e1eiçIo ~ de PreoicIaue e de Vice-Ptcoidcnte da República.
.'. "'. se examinarmoI com cuidado o proceIIO eIeiforaI • aMI CIIaduII e
lIIUIIicipII, 'verificamoI' que ele envolve WDa 01Ilra cIimenIio que nIo j1IIlifiea a lIdoçJo da
liIlaDidca do lCIUftdo lUmO _ eIriçlleI.
A 1IÍw1 oolloduaI c lI1lIIIÍl:ipII, a aduçiu do '"'II\IIIlIu Iumu, 110 - .
CIIIclId«, alo COOIribui para O apcrfeiçoemauo do procaoo poIítlco-eleisoral. Ao COIIIririo:
. '.
- exile lIIIÍIlI' aIocaçio de l'CCIInOI -públicOI à cliIpooiçIo da jIIIliça
cIeiroraI para ~ um lIaVO lUmO de Wlaçio:
• exip WDa lIIIÍIlI' disponibilidade de l1ICurioe ~ ji que a
~ p-. . . . maiI acirrada com a parDcipaçio de lJlCII&' doia CIIldidaIoa, baII6:iaDdo,
iDexonYelmeato, o , . - de IepXI\lOIIlUÍI bem aquinboadoI, ~
A ~ de que a liItcmálica do lq1IIlCIo lUmO ÚYOI1ICC a
cada candidAIo em tomo de II1II& lIIIIda de
C<lmaItO alo PIRCe .. rm:ür hiIloricamente. O que vem llCOIIlCCcIIdo li _ _ o
~: o ~ de aIiançII apúriaI, aem cIclIsidadc procramíIica, o que PIll\licia
a IIIlIUIICIIlIlliIidad

aowmabiIidadc. AIravéa de JIllIOCiaçio de

A iDcxiIIaIlCia de quaIqucr cxpcriÇncia de rcaIizaçIo de qundo lUmO
de eIeiç6ca que pouilliIiIe a awIiaçio de .... eficácia alo lCOIIICIba a adoçio do inI1iluID do
sepndo lUmO a IIÍvcI eotaduaI e lI11IIIÍCipII. A oxtendo da siltemáIica previIta no §3. do art. •
77 da COIII1ÍIUiçio FoderaI à eleiçio de Gowmador e Vice-Gowmaclor de Pnfciro e de
Vice-PIefeiIO, 110 nouo entender, pIRCC abusiva.
'
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36 - CIRO NOGUEIRA
37 - CORIOLANO SALES
38 - CUNHA LIMA
39 - DILCEU SPERAFICO
40 - DILSO SPERAFICO
41 - DUILIO PISANESCHI
42 - EDINHO BEZ
43 - EDISON ANDRINO
44 - EDSON EZEQUIEL
45 - EDSON QUEIROZ
46 - EDUARDO BARBOSA
47 - ELIAS MURAD
48 - ELTON ROHNELT
49 - EMERSON OLAVO PIRES
50 - ENIO BACCI
.
51 - ENIVALDO RIBEIRO
52 - ERALDO TRINDADE
53 - EULER RIBEIRO
54 - EURIPEDES MIRANDA
55 - FATIMA PELAES
56 - FELIPE MENDES
57 - FELIX MENDONCA
58 - FERNANDO GOMES
59
60
61
62

-

63 -

64 65 66 -

FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FRANCISCO DIOGENES
FREIRE JUNIOR
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES

67 -

68 - ILDENOR KUSSLER

69 -

IVANDRO CUNHA LIMA

71 -

JACKSON PEREIRA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JAYME SANTANA.
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO MAIA
JOAO MENDES
JORGE ANDERS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CHAVES
JOSE DE ABREU
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
JOSIAS GONZAGA
JULIO REDECKER
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LUCIANO CASTRO
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARIO DE OLIVEIRA
MARISA SERRANO
MARQUINHO CHEDID
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MILTON TEMER
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES

70 - IVO MAINARDI
Dada a reIevincia da I'rnpn«ta, "'Jll'l'OIIKl' canta' cnm n apnin dno
lIClbRa Parca na lUa aprovaçJo.
Sala das Seullft, em

.(6 de lIW'fO de 1995

72
73
74
75

-

76 -

77 78 79 80 -

81 82 -

1 -

2 -

ADELSON SALVADOR
ALBERICO FILHO

83 -

ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ANTONIO KANDIR
ARMANDO ABILIO
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ARY KARA
ATILA LINS
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
BOSCO FRANCA
CARLOS AIRTON
CARLOS CAMORCA
CARLOS DA CARBRAS
CASSIO CUNHA LIMA
CELIA MENDES
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO

87 -

3 - ALCIONE ATHAYDE
·4 -" ALEXANDRE CERANTO

5 -

6
7
8
9
10
11

-

12 13 -

14 15 16 17 -

18 19 20 21 -

22 -

23 24
25
26
27

-

28 29 -

,', 3O 31 -

32 33 34 -

35 -

84 -

85 -

86 88 89 -

90 91 -

92 93 -

94 95 96 -

97 -

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115
116

-

-
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Co\PlroLO 111

117 - NELSON MEURER
118 - NEWTON CARDOSO
119 - NOEL DE OLIVEIRA
120 - ODILIO BALBINOTTI
121 - OSCAR GOLDONI
122 - OSVALDO REIS
123 - PAULO BERNARDO
124 - PAULO BORNHAUSEN
125 - PAULO GOUVEA
126 - PAULO LIMA
127 - PAULO ROCHA
128 - PAULO TITAN
129 - PEDRINHO ABRAO
130 - PEDRO CANEDO
131 - PEDRO CORREA
132 - PEDRO IRUJO
133 - PINHEIRO LANDIM
134 - RAIMUNDO SANTOS
135'- RENAN KURTZ
136 - RICARDO GOMYDE
137 - RICARDO HERACLIO
138 - RICARDO IZAR
139 - ROBERIO ARAUJO
140 - ROBERTO PAULINO
141 - ROGERIO SILVA
142 - ROMEL ANIZIO
143 - RONIVON SANTIAGO
144 - SALATIEL CARVALHO
145 - SALOMAO CRUZ
146 - SARAIVA FELIPE
147 - SERAFIM VENZON
148 - SERGIO BARCELLOS
149 - SERGIO CARNEIRO
150 - SILAS BRASILEIRO
151 - SILVIO ABREU
152 - SIMARA ELLERY
153 - THEODORICO FERRACO
154 - UBALDINO JUNIOR
155 - UBALDO CORREA
156 - UBIRATAN AGUIAR
157 - URSICINO QUEIROZ
158 - USHITARO KAMIA
159 - VALDEMAR COSTA NETO
160 - VALDENOR GUEDES
161 - VALDIR COLATTO
162 - VALDOMIRO MEGER
163 - VICENTE ARRUDA
164 - VILMAR ROCHA
165 - VILSON SANTINI
166 - WERNER WANDERER
167 - WILSON BRAGA
168 - WILSON CIGNACHI
169 - WILSON CUNHA
170 - WOLNEY QUEIROZ
171 - YEDA CRUSIUS
172 - ZILA BEZERRA
REPETIDAS:
ASSINATURAS CONFIRMADAS •••.•.••...•••
ASSINATURAS DE APOIAMENTO............
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM •••••••••
ASSINATURAS ILEGIVEIS................
TOTAL DE ASSINATURAS •.•••••••.•••••••

Junho de 1995

Art. 21. A e1eiçlo do Governador e do Vice-Govemador de Eslado, para mandato de
quatro anoc. reallzar-se-' IlOYenla dias antes do término do mandato de seus antecaIOres, e a posse ocom:ri no dia 1.° de janeiro do ano 1UbscqiIenIe, obaervado quanto
ao mais, o disposto no ano 77.
'
Parágrafo (lIIico. Perderi o mandato o Gavemador que -.Nr outro ClIJO
ou limçIo 11I admilllSU1lÇlo pública direta ou indíRla, _Ivada a pouc em virtude
de COIICIITlO público e 00Iervad0 o disposto no ano 38, I, IV e V.

Co\PlroLO IV

Dos MUNIdPIOs
•Art. 29. O Municlpio rqer-se-i por lei cqlniCI, YOlada em dois tumoe, com o
intenllcio mlnirno de ~ dias, e aprovada por dois tefÇlll doi membros da amua
Municipal, que a promulpd, atendidos 11I princlpios estabeIccidOI nesta ConstituiçIo, 11I ConstilUiçlo do RSpeClivo Estado e 11I quintes preccilOl:
I - eleiçlo do Pn:feito, do Vice-Práeito e dos \trcadoRs, para mandalo de
quatro anos, mediante pleito direto e simul1ineo realiado em lOdo o Pais;
n- e1eiçlo do Práeito e do Vicc-Práeito até _ _ dias ames do láminodo
mandato doi que devam .-ler, aplicadas as repu do art. 77 DO CIIO de Mwtic/pioI
com mais de duzentos mil eleitores;

......................................................
DA OllGAHl7AÇlo DOI POOF.UlI

Do Poon ExECI!TIVo

Do PR.E:S/DENTh· E DO

VICE-PIlES/DENTE DA RF.I'IÍIIL/CA

A':f-. 76•O Poder Executivo é exereido pelo Presidente da República au.xiJiado pelol
MInIstros de Estado.
'
Art. 77. A eleiçJo do Prcsi~nte e do Vice·Presidente da RcpúbIiCl realizar-te""
Simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato presidencial viacnce.
.§ 1.0 Aeleiçao do Presidente da República importaria do Vice-Presidente com
ele registrado.
§ 2.° seri considerado eleito Presidente o candidato que. registrado por panjdo político. obli\'er a maioria absolUla de YOlos, RIo c:omputados os em branco e os nulos.
§ 3.° Se ncnhum Clndidato alClnçar maioria absoiula 11I primeira vOlaÇto. raro
se-á llOYa eleiçJo em até vinte dias após a proclamaçto do resultado. concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-5e eleito aquele que obtiver a maioria
dos vO!os válidos.
§ 4." Se. antes de n:aliLado o segundo nuno. ocorrer mone. desistência ou impedimento 1cg.11 de candidato. convocar-se"" dentre os rcmal1CliCCnles, o de m.1ÍOr vOlaçlo.
.§
Se. na hipótese dos parigrafos anteriores. n:~ncscer, em segundo Iupr.
m:Jis de um candidato com a mesma Yolaçio, quahlicar-se-j o mais idoso.

36
172
1
13
2
224

'.0

LEGISLACAo CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAO

DAS COMISSOES PERMANENTES

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

•• ••••••

••• ••• •• • •• • •• •• •• • • • ••• • e ••••••••••••••••

n~/:'':195

Brasília, 17 de maio de 1995.
Senhor Secretário-Geral:

TInILO 11I

,

Ofício

.

. Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constltuiçao, do Senhor Ibere Ferreira, que "elimina a exigênCIa de segundo turno nas
eleições de Governador e Vice-Governador, de Prefeito e .Vice-Prefeito", contêm
número suficiente de SignatáriOS, constando a referida proposição de:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Junho de 1995

Desse modo, a presente emenda c'onstilUcional pretende emprestar
maior rigor às decisões orçamentarias ligadas a novos investimentos. de sone que as obras
incluidas no orçamento possam de fato ser concluidas, não pairando dúvidas sobre seus
méritos e tendo garantidos os recursos indispensáveis ao seu financiamento.

112 assinaturas válidas;

036 assinaturas repetidas;
013 assinaturas que não conferem;
001 assinatura de apoiamento; e
002 assinaturas IlegíveIs.

.--

Quinta-feira 15 13175

Atenciosamente,

/~

;I

"'~'~"-";I'~: (~.

o-~4 ;M.~.

CJ,&IOlO RAMOp AGUIRAA;Chefé

DePufad: ÀL VARO GAUDÊNCIO NETO

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Palva
~a,.,..t~,.in.~a"::I1 t:f~ ~..1'!'!=a
NESTA

DBPUTADO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 94, DE 1995
(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto e outros)
Estabelece critérios ~ara a realização de investimentos
obras públicas nos três níveis de governo.

em

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)
As Mesas da Câmara dos Depulados e do Senado Federal. nos
termos do ano 60 da Consllluição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional;
Anigo unico Fica JOclUldo. apos o an. 165 d. Constituição
Federal. o seguinte anigo. renumerando-se os demais
..An 166. Na lei orçamentaria. a programação de investimentos
destinados a realização ou a reslauraçâo de obras publicas. no âmbito de cada
órgão ou entidade da administração. somente incluíra novOS investimentos se
tiverem sido adequadamente contemplados os proj~tOS cuja execução
financeira. ate o exerCido. ultrapasse a vinte por cento do custo total
estimado.
§ 10 Somente serão incluidos novos investimentos em obras
publicas. na lei orçamentaria. se estiverem assegurados os recursos destinados
asua conclusão

§ 2· A interrupção ou o cancelamento de obras publicas deverão ser
ratificados pelo Poder Legislativo
§ 3· O projeto de lei orçamentaria anual e suas propostas de
alteração serão acompanhados por demonstrativo. conlendo informações
sobre os projetos em execução. de modo a permllir a avaliação do
cumprimento do disposto neste anigo "
'J U S T I F I C A ç Ã O

A experiência tem mostrado que o tratamento dispenudo aos
investimentos em obras públicas na lei orçamentaria carece de reparos significativos,
A inclusão de obras públicas na proposta orçamentária se faz,
quase sempre. sem um estudo sobre as fontes de recursos que assegurado a continuidade
das obras e, ainda. sem que se faça uma analise mais aprofundada de custolbeneficio a
propósito da o~onunidade dos novos investimentos e de seu real impacto junto à
população alvo.
Além à" mais. nlo é feita a avaliação do conj\Ullo dos
investimentos em execuçlo. fato agravado pela inserção de novos projetos no orçamento
de modo concomitante com inúmeros casos de intenupções de obras e até mesmo de
paralizações, com sérios danos para os investimentos já realizados.
Paradoxalmente. a alegação que se faz nesses casos é a inexist&cia
de recursos financeiros para a continuidadedesses empreendimentos. quando se sabe que
dinheiro Rio faltará para novas obras. cujos méritos sio. em muitos casos, questionáveis
econômica e socialmente.

ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVES
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE ARAUJO
ARI MAGALHAES
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATlLA LINS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
CARLOS ALBERTO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHO BEZ
EDSON EZEQUIEL
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FAUSTO MARTELLO
FELIX MENDONCA
FERNANDO GABElRA
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO

FLAVIO ARNS
FRANCISCO DIOGENES
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERVASIO OLIVEIRA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
IVO MAINARDI
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JOAO COLACO
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JONIVAL LUCAS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE GENOINO
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
LAlRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LIMA NETTO
LINDBERG FARIAS
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARIA VALAOAO
MARISA SERRANO
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MENDONCA FILHO
MOISES LIPNIK
MOSSA DEMES
NELSON MEURER
NEWTON CARDOSO
NEY LOPES
NILMARIO MIRANDA
OLAVIO ROCHA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO BERNARDO
PAULO BORNHAUSEN
PAULO PAIM
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
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RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROGERIO SILVA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TETE. BEZERRA
THEODORICO FERRACO
VALDENOR GUEDES
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZE GERARDO

Junho de 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 95, DE 1995
(Do Sr. Fernando Zuppo e outros)

ao

Dá nova redação

IA COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
As ~1esa5 da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos

do § 3' do art 60 da Conslltuiçào Federal promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional.
Inclua~se no art. 144 da Constltuiçào Federal os seguintes acrescimos
Art. 144

VI - policias municipais.

REPETIDAS: 5
ASSINATURAS CONFIRMADAS ....•••....•.••..•. 171
AS'>INATURAS QUE NAO CONFEREM ..•. ;'•.•.••.•.
4
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS ..••••
4
TOTAL DE ASSINATURAS ••••..•..•.••.•.••..•. 184

§ 8° Os Municjpio~ poderão constituir guardas municipais destinadas a
proteção de seus bens. serviços e instalação. confonne dispuser a lei e.
tambem. polidas municipais. abrangendo as atribuições das guardas

municipais e, ainda. a proteção da incolumidade das pessoas e do
patrimônio.

JUSTIFICAÇÃO

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
1

2
3

4
5

FERNANDO LYRA
GONZAGA PATRIOTA
RICARDO HERACLIO
SEVERINO CAVALCANTI
THEODORICO FERRACO

PE
PE
PE
PE
ES

A essencia do dia-a-dia do cidadão ocorre na cidade

PSB
PSB
PMN
PFL
PTB

4

JORGE ANDERS
JOSE CARLOS LACERDA
NILTON BAIANO
ROBSON TUMA

ES
RJ

ES
SP

munícipío. E no municipio Clue vivem todos É ao Prefeito. assim, que incumbe. no limite. a
responsabilidade pelo bem. comum

Todavia. está o municlpio desprovido de meios proprios para prover um
dos itens essenciais ao bem comum dos Cidadãos. ou seja. a segurança

PSDB
PPR
PMDB
PL

Na atual Constituição ja há permissão para que os mumcipios contratem
suas guardas municipais. mas

2
3

4

GASTA0 VIEIRA
JOSIAS GONZAGA
NILTON CERQUElRA
ROBERTO PAULINO

MA

GO
RJ

PB

e pouco' E preciso dar aos mumcipios brasileiros a capacidade

de se auto-organizarem e proverem. com a pohcia municipal. a propria segurança publica. sem

embargo de açao da policia estadual e complemenrannenre a ela, mas com a ótica local. seja a
grande cidade ou a pequena cidade interiorana A poliCia municipal dara agilidade as ações do

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICnCIADOS
1

Prefeito. no sentido de dar-se segurança aos cldadios.

PMDB
PMDB
PP
PMDB

Assim. pejas razões e"posras. espero a aprovação dos meus pares a esta

proposta de emenda aConstituição.
Sala das Sessões. em

Brasília, 24 de maio de 1995.

Oficio n:J4fts5

Se

extrapolannos a ideia. esse relacionamento do cidadão com seu dia-a-dia fica. no maximo. no

ASSINATURAS QUE DO CONFEREH
1
2
3

artigo 144 da Constituição Federal.

Ió dJU C!.~'de

1995

~ê2~,
)~~
FERl'<AND~POJ 1

Senhor Secretário-Geral.

c.../Deputaâo
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituiçao, do Senhor Alvaro Gaudêncio, que "estabelece critérios para li realização
de investimentos em obras públicas nos três níveis de governo", contém número
suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

LEGISUCAo CITADA« ANEXADA PELA COORDENACAO

171 assinaturas válidas;
005 assinaturas repetidas;
004 assinaturas que não conferem; e
004 assinaturas de deputados licenciados.

DAS COMISSOES PERMANENTES

.

,

TtTIJLOV
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart V,anna de Pa,va
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

DA D,.n.llA DO ElITAIIO" DAR INIl1TTIII('ó•.ll DY.MOMlÁ'IlrAR

......................................................

Junho de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l)
CAPmlLO 11I
DA SEGl'RANÇA P1:'llLlC'A

Art. 144. A segurança pública. dever do Estado. direito e responsabilidade de todos
é exercida para a pn:servaçio da ordem pública e da incolumidade das pessoas e ~
patrimônio. através dos seguintes órgãos:
I - policia federal;
11 - policia rodoviária federal;
11I - policia ferrOViária federal;
IV - policias civis;
V - policias mililJlres e corpos de bombeiros mililJlres.
§ \.0 A policia federal. instituída por lei como órgao pennanente. estruturado
em carreira. destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento
de bens. serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas
públícas. assim como outras inf'rações cuja prática tenha repercussão interestadual 011
internacional e exija repressão uniforme. segundo se dispuser em lei;
11 - prevenir e reprimir o tráfico iIlcito de entorpecentes e drogas afins. o
contrabando e o descaminho. sem pn:julzo da ação fazendária e de ootros órgãos
públícos nas respectivas áreas de competência;
111 - exercer as funções de policia maritima. aérea e de fronteiras;
IV - exercer. com exclusividade. as funções de policia judiciária da União.
§ 2.° A polícia rodoviária federal. órgao permanente. estruturado em carreira.
destina-se. na fonna da lei. 10 patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3.° A polícia ferroviária federal. órgao permanente. estruturado em carreira.
destina-se. na forma da lei. ao patrulhamento ostensivo das ferrovias fj:derais.
§ 4.° Às policias civis. dirigidas por deleplos de policia de carreira. incumbem. ressalvada a competência da União. as funçt'les de policia judiciária e a apuraçlo
de infrnçi5es penais. exceto as militares.
§ S, ° Às policias mililJlres cabem a policia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares. além das atribuições definidas em lei.
incumbe a cxecuçio de atividades de defesa civil.
§ 6," As policias milhares e corpos de bombeiros militares. forças auxiliares e
reserva do Exército. subordinam-se. juntamente com as policias civis. lOS Governadores dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7." A I~; ,j;...;nlinará. organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança puOIlCl. de maneira a garantir • efic~nci. de SOIS atividades.
§ 8.° Os Municlpios poderão constituir guardas municipais destinadas i prOleÇao de seus bens. serviços c instalações. conforme dispuser a lei.

1 -

ABELARDO LUPION

3 -

ADHEMAR DE BARROS FILHO

2 - ADELSON SALVADOR

4 - ADROALDO STRECK

5 - AECIO NEVES

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

- AFFONSO CAMARGO
- AIRTON DIPP
- ALBERICO FILHO
- ALBERTO GOLDMAN
- ALEXANDRE CARDOSO
-. ALEXANDRE SANTOS

18
19
20
21
22
23
24
25

-

-'ALVARO GAUDENCIO NETO
- ANDRE PUCCINELLI
- ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
- ANTONIO DO VALLE
- ANTONIO GERALDO
- ANTONIO JOAQUIM

26 -

27 28 29 -

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO UENO
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS

30
31
32
33
34

-
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BETINHO ROSADO
CANDINHO MATTOS
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMORCA
CARLOS MOSCONI

35 - CARLOS NELSON
36 - CIDINHA CAMPOS

37 - CIRO NOGUEIRA
38 - CORAUCI SOBRINHO
39 - CORIOLANO SALES
40 - COSTA FERREIRA
41 - CUNHA BUENO
42 - CUNHA LIMA
43 - DANILO DE CASTRO
44 - DARCISIO PERONDI
45 - DELFIM NETTO
46 - DILSO SPERAFICO
47 - EDINHO ARAUJO
48 - EDINHO BEZ
49 - EDSON EZEQUIEL
50 - EFRAIM MORAIS
51 - ELIAS ABRAHAO
52 - ELIAS MURAD
53 - EMERSON OLAVO PIRES
54 - ERALDO TRINDADE
55 - EURIPEDES MIRANDA
56 - FERNANDO DINIZ
57 - FERNANDO GOMES
58 - FERNANDO ZUPPO
59 - FEU ROSA
60 - FLAVIO ARNS
61 - FRANCISCO HORTA
62 - FRANCISCO RODRIGUES
63 - FRANCISCO SILVA
64 - FREIRE JUNIOR
65 - GERSON PERES
66 - GILVAN FREIRE
67 - GIOVANNI QUEIROZ
68 - GONZAGA PATRIOTA
69 - HERACLITO FORTES
70 - HERCULANO ANGHINETTI
71 - HERMES PARCIANELLO
72 - HUGO BIEHL
73 - HUGO LAGRANHA
74 - HUGO RODRIGUES DA CUNHA
75 - HUMBERTO SOUTO
76 - IBRAHIM ABI-ACKEL
77 - IVANDRO CUNHA LIMA
78 - IVO MAINARDI
79 - JAIME MARTINS
80 - JERONIMO REIS
81 - JOAO HENRIQUE
82 - JOAO IENSEN
83 - JOAO LEAO
84 - JOAO MAIA
85 - JOAO MELLAO NETO
86 - JOAO PIZZOLATTI
87 - JOAO RIBEIRO
88 - JOSE ALDEMIR
89 - JOSE BORBA
90 - JOSE CARLOS SABOIA
91 - JOSE CARLOS VIEIRA
92 - JOSE COIMBRA

JOSE DE ABREU
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
97
98
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
99
100
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
101
LAIRE ROSADO
102
103 - LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
104
93
94
95
96
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

-

120
121
122
123
124
125
126
127
128

-

130
131
132
133
134
135
136
137
138

-

119 -

129 -

139 -

140 141 142 -

143 144 -

145 -

146 147 -

148 -

LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LIDIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO BARBIERI
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO FORTES
MARCONI PERILLO
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAX ROSENMANN
MILTON TEMER
MOACYR ANDRADE
MOISES LIPNIK
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NICIAS RIBEIRO
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAULO CORDEIRO
PAULO DE VELASCO
PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO IZAR
RITA CAMATA

149 - ROBERTO JEFFERSON
150 - ROBERTO MAGALHAES
151 - ROBERTO PAULINO

152 - ROBERTO VALADAO
153 - ROMEL ANIZIO
154 - ROMMEL FEIJO
155 - SALVADOR ZIMBALDI
156 - SERGIO BARCELLOS
157 - SERGIO CARNEIRO
158 - SILAS BRASILEIRO
159 - SILVERNANI SANTOS
160 - SILVIO ABREU
161 - SIMARA ELLERY
162 - UBALDINO JUNIOR
163 - UBALDO CORREA
164 - USHITARO KAMIA
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165 - VALDEMAR COSTA NETO
166 - VALDENOR GUEDES
167 - VANESSA FELIPPE
168 - VICENTE ARRUDA
169 - VITTORIO MEDIOLI
170 - WAGNER ROSSI
171 - WALOOMIRO FIORAVANTE
172 - WELINTON FAGUNDES
173 - WELSON GASPARINI
174 - WILSON BRAGA
175 - WILSON CAMPOS
176 - WOLNEY QUEIROZ
177 - YEDA CRUSIUS
178 - ZILA BEZERRA

REPETIDAS:
REPETIDAS:

6
1

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••...••••.••••••••• 178
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM •.••.•.••••••• 20
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 205
SECRETARIA-GERAL DA MESA
A8SIMATURAS COXPIRKADAS .EPETIDA.

1
2
3
4
5
6

-

ADHEMAR DE BARROS FILHO
FERNANDO ZUPPO
MARISA SERRANO
MAURICIO NAJAR
MILTON TEMER
WELSON GASPARINI
ASSIMATURAS QUE MAO COXPERBK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

10 -

11 12
13
14
15
16

-

ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ARNALDO FARIA DE SA
CONFUCIO MOURA
DOLORES NUNES
FRANCISCO DORNELLES
JOAO PAULO
JOSE CARLOS LACERDA
JOSE PINOTTI
MARILU GUIMARAES
MATHEUS SCHMIDT
NEWTON CARDOSO
PADRE ROQUE
ROBSONTUMA
SEBASTIAO MADEIRA
SILVIO TORRES

17 - URSICINO QUEIROZ
18 - VICENTE ANDRE GOMES
19 - WILSON CIGNACHI
20
WILSON CUNHA
ABSIMATURAS QUE MAO COHPERBK .EPETIDAS

1 - JOAO PAULO
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçlo de Atas
Brasília, 24 de maio de 1995.

Oficio n;!'f1/95
Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Conllituiçao, do Senhor Fernando Zuppo, que "dá nova redaçlo ao art. 144 da
Constituiçlo Faderal", contém número suficiente de signatérios, constando a referida
proposiçAo de:
178 assínaturas válidas;
007 assinaturas repetidas; e
020 assinaturas que nAo conferem.
Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secrelário-Garal da Mesa
NESTA
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o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura
do expediente, passa-se às
IV - BREVES COMUNICAÇÕ~
Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson
O SR. NILSON GmSON (Bloco'PMN - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente antes de iniciar o meu pronunciamento, agradeço a V.Ex· por ter-me permitido colaborar com o ilustre
e nobre Primeiro Vice-Presidente, lendo a ata da sessão anterior.
Obrigado, Sr. Presidente!
Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, fato inusitado e insólito do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso: aprovada a proposta do Senado Federal referente ao limite
constitucional às taxas de juros reais, o Presidente veta.
Ora, a ameaça e o gestC? intimidativo não é aceita pelo Congresso Nacional. Recentemente tivemos o caso da TR incidente
nos débitos dos agricultores.
Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, é mais prudente
VEx· conversar e ouvir os Parlamentares!
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, registro e lembro o
excelente trabalho e a luta do Deputado Fernando Gasparian, autor
da Emenda n° 1.948, de 12 de maio de 1988, na Assembleia Nacional Constituinte, que resultou no Art. 192, que proibe a cobrança de juros além dos 12% anuais. Efetivamente, foi um dos
grandes momentos importantes dos trabalhos constituintes. Colocou, de um lado, os Parlamentares interessados em submeter os
grandes grupos fmanceiros ao controle democrático da sociedade
civil, e, de outro, grupos voltados para as aspirações cartoriais e
oligopólicas do setor.
Sr. Presidente, com o apoio do Presidente da Comissão de
Orçamento, Tributação e Sistema Financeiro, o ilustre Deputado
Francisco Dornelles (PFL - RJ), o Relator, Deputado José Serra
(pMDB - SP), falou contra a proposta dos 12%. A mesma posição
foi adotada, pelo Deputado César Maia (pDT - RJ). Foi, aliás, o
único Parlamentar pedetista a adotar essa atitude.
.O nobre Deputado Mário Assad (PFL - MG) falou em defesa da emenda e disse: ''Este Pais está falido por causa, exclusivamente, desses juros escorchantes que estão levando agricultores de
minha região até o suiddio".
Também em defesa da Emenda falou o lider do PTB, Deputado Gastone Righi. O Relator da Constituinte e atual Senador
Bernardo Cabral encaminhou pela aprovação.
Sr. Presidente, logo depois, uniram-se a José Serra e César
Maia, contra a emenda, os Deputados pedessistas Delflnl Netto
(pDS - SP) e Amaral Netto (pDS - RJ).
Do total de 460 Parlamentares presentes à sessão da Assembléia Nacional Constituinte, 314 votaram a favor da Emenda, inclusive o Senador Fernando Henrique Cardoso, 112 contra,
enquanto 34 abstiveram-se.
É conveniente também frisar que votou favoravelmente o
Deputado Mfonso Camargo (PTBIPR), atual Vice-Líder do G0verno.
Uniram-se contra a emenda, entre outros, Aécio Neves, Artur da Távola, Delflnl Netto, José Lourenço, Marco Maciel e Álvaro Valle.
Em defesa da Emenda Fernando Gasparian pronunciou-se o
Senador Itamar Franco (pL-MG), afrrmando que a propositura era
da mais alta relevância.
Sr. Presidente, é importantissimo registrar que, na segunda
votação, os Deputados José Serra e César Maia não falaram, os
seus respectivos partidos - PDT e PMDB - já haviam, majoriatamente, decidido em favor de limitar as taxas de juros em 12% portanto, pela aprovação da emenda.
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É conveniente frisar que o Deputado Aécio Neves (PMDB
- MG) falou contra, pedindo pela aprovação da Emenda Luís Roberto Ponte.
Sr. Presidente, um dia depois de promulgada a Constituição
de 1988, o então Consultor-Geral a República, Prof. Dr. Saulo Ramos, emitiu parecer, homologado por SExo Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, afIrmando não ser
auto-aplicável a norma constitucional dos 12%. O parecer do Consultor- Geral, Saulo Ramos, teve o número SR-70, com data de 6
de outubro de 1988, sendo publicado no dia seguinte pelo Diário
Oficial da União. Nesse mesmo dia, o Banco Central apressou-se
em notificar o Sistema Financeiro, através da Circular nO 1365, de
que o limite de 12% não vigoraria antes de ser editada Lei regulamentando o assunto.
Eis, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados a história da
Emenda Fernando Gasparian, n° 1.948, que resultou no art. 192,
que proibe a cobrança de juros além dos 12% anuais. Vamos agora
aprovar a proposição do Senado.
Voltaremos ao assunto.
O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco'PFL - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as
vias de comunicação e transportes sempre foram marcos de identificação do desenvolvimento socioeconômico, quer pela necessidade de interiorizar-se ações, beneficiando o campo social, quer seja
pela recíproca convivência entre regiões economicamente produtivas de bens e de consumo.
Considerando a importância de tais fatos, temos no Ceará
um projeto que, apesar de aprovado pelo Ministério dos Transportes, arrasta-se desde 1989, sem apoio ou tomada de medidas que
viabilizem a sua execução.
A população, os usuários dos Munídpios envolvidos clamam pela sua execução e, nós seus representantes, temos a obrigação de lutar para tomar efetivo o inicio desta obra, de tamanha
importância para a grande Fortaleza, que é a duplicação da BR116 até o Km 48, no trecho FortalezalPacajós.
Pela data da aprovação do projeto - 1989 - verifica-se que
a obra há muito reclamada tem sido relegada a segundo plano por
falta de apoio e decisão politíca. Não se pode imaginar que as nossas necessidades de desenvolvimento emperrem pela ausência de
prioridades de ações governamentais, inibindo o crescimento econômico duma região aonde hoje estão sendo implantados dois
grandes pólos industriais - Horizonte e Pacajús, pelos quais me
sinto, inclusive, responsável. Pois quando, ainda Deputado Estadual pelo Estado do Ceará consegui junto à Sudene incluir os dois
Municípios na região semi-árida do Nordeste, carreando assim recursos do FNE/BNB que viabilizaram a instalação desses pólos.
É importante destacar, Sr"s e Srs. Deputados, que essa região detém o maior pólo extratívista de granito para abastecimento
da florescente indústria da construção civil no Estado, com uma
considerável oferta de empregos. A falta de execução dessa obra,
retardada por esses longos sete anos, prejudica sensivelmente o
desenvolvimento desses empreendimentos com conseqüências danosas para toda a economia do Ceará. O trecho da BR-116, FortalezalPacajús, encontra-se em estado deplorável, conhecida como
rodovia da morte, em face da quantidade de acidentes que se verifica, considerando-se que seu tráfego diário é de quinze mil veículos, de acordo com recente pesquisa do DNER.
Ou seja Senhores, além da duplicação, reclamada pela sociedade, é necessária a urgente recuperação do trecho, que é de
apenas 48 quilômetros, mas que se encontra totalmente intransitável. O percurso feito antes em trinta minutos leva hoje mais de
uma hora, não livre de acidentes, muitos registrando vitimas fatais,
sem considerar o desgaste dos veículos. Como se isso não bastas-
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se, o anel viário que circunda Fortaleza e interliga a BR- 116 com
as rodovias CE-04/ CE-06/CE-021 e BR- 020 e 222 está também
comprometendo a segurança dos transeuntes com constantes acidentes, pelas mesmas razões de abandono evidenciadas no trecho
FortalezalPacajús.
Sr. Presidente, a regularização do anel viário, a recuperação
e a duplicação reclamada da BR-116 até o Km 48 beneficiará os
Municípios de Euzébio, Aquiraz, Pacajús,Horizonte, Itaitinga, Horizonte, Pacatuba, Guaiúba, Maranguape, Maracanaú e Caucaia,
contribuindo para melhor escoamento da produção e abastecimento da região metropolitana de Fortaleza, cuja população estima-se
em tomo de dois milhões e quatrocentos mil habitantes.
Já encaminhei à Mesa um requerimento de Informações ao
Ministro dos Transportes onde peço esclarecimentos sobre este tema.
Entendemos que, com a aprovação da Lei das Concessões
dos Serviços Públicos temos uma grande alternativa para solucionarmos o problema. Se não recursos no Orçamento para a recuperação da estrada, a duplicação tão sonhada e tão necessária para o
pleno desenvolvimento da área, cabe então agilizarmos os procedimentos necessários a uma parceria com a iniciativa privada para
darmos início às obras da BR-116, que é uma das principais do
Ceará, ligando o Nordeste ao Sul do País, entrando no território
uruguaio, com uma extensão superior a seis mil quilômetros.
Não aceitamos mais soluções paliativas. Queremos uma decisão firme. Apesar das péssimas condições da estrada, diversas
empresas ali se instalam. gerando empregos, mudando o perfIl da
região. Agora mesmo a Empresa Vicunha está instalando uma unidade de produção em Pacajús, que, na sua primeira etapa, já ofertou quatro mil empregos diretos. Muito mais poderemos ter, se
oferecermos condições. E a duplicação da BR-116, cujos estudos
remontam a 1989, é mais urgente.
O SR. CORIOLANO SALES (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo apenas registrar
que apresentei, na semana passada, um projeto de lei a esta Casa
com o objetivo de alterar a Lei n° 1.533, de 31 de dezembro de
1951, que regulamenta o mandado de segurança, buscando perfilhar neste instrumento jllidico o princípio da sucumbência.
Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que não há nenhuma justificativa para que as regras que estabelecem o princípio
da sucumbência, estatuidas no Código de Processo Civil, não sejam estendidas às sentenças resultantes das ações especiais de
mandato de segurança. Consideramos verdadeiro abuso da autoridade a obrigatoriedade de que o cidadão ajuíze um procedimento
judicial, ao tentar obstar o exercício excessivo da autoridade, e
ainda arque com as custas judiciais e honorários de advogados.
Trata-se de um abuso inominável por parte da autoridade pública
neste País.
No penado em que exercia a advocacia com intensidade,
essa foi uma das questões com que mais deparei, e sempre me portei contra esta penalização legal: a vítima do abuso de autoridade,
além de ter de contratar um profissional, arcando com os honorários de advogados e com as custas judiciais, ainda se vê ameaçada
do exercício pleno do seu direito, por culpa da autoridade pública.
A proposta que estamos apresentando é inovadora, assim
como inovadora é a proposta de penhora de bens públicos, medidas que visam a impedir a irresponsabilidade permanente por parte
da autoridade pública, que, no exemplo de elevadas funções, não
se atém ao princípio de respeito ao cidadão comum. aquele que
está na planície, e não no planalto, no poder.
Esta proposta encontra respaldo, inclusive, na doutrina. Este
é o pensamento, por exemplo, de Hely Lopes Meirelles, que,em
sua obra "Mandado de Segurança. Ação Civil Pública, Mandado
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de Injunção, Habeas-Data", também defende esse ponto de vista.
Outros doutrinadores de escol da literatura jundica do nosso País
também defedem essa posição. E, contrariamente à insólita Súmnla nO 512 do Supremo Tribunal FederaL que negou o princípio da
sucumbência no Mandado de Segurança, a jurisprudência mais recente do nosso País, de alguns dos nossos mais importantes pret6rios, vem dando ganho de causa e estendendo o princípio da
sucumbência ao mandado de segurança.
Ao apresentar este projeto, desejo pedir à Casa apoio para
aprovação desta matéria, que corrige flagrante injustiça praticada
contra os cidadãos deste País.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa que faça constar do meu
pronunciamento o inteiro teor da referida proposição.

PROPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR
PROJETO DE LEI N° DE 1995
(Deputado Coriolano Sales)
Dá nova redação ao art. 11 da Lei nO 1.533, de
31 de dezembro de 1951, a fim de perfIlhar o "princí.
pio da sucumbência" no Mandado de Segurança.
O Con~sso Nacional decreta:
Artito Unico. O art. 11 da Lei nO 1.533, de 31 de dezembro
de 1951, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. Julgado procedente o pedido, o Juiz
transmitirá em oficio, por mão do oficial do juíro ou
pelo correio, mediante registro com recibo de volta, ou,
por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o
requerer o peticionãrio, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora que arcará com os ônus da sucumbência.
Parágrafo Único
"
Justificação
Inobstante a insólita Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, engendrada na esdrúxula tese de que os princípios processuais consagrados no Código de Processo Civil não incidem nos
processos disciplinados por leis especiais ou extravagantes, como
é o caso do Mandado de Segurança, insistir em fossilizar a jurisprudência iterativa dos nossos pretórios, alguns juízes mais mais
independentes começam a restaurar em sua inteireza o ''princípio
da sucumbência" por amor ao ideal de Justiça C'Justitia est constans et perpetua voluntas ius sumum cuique tribuere'~ e em homenagem a natureza mesma do contrato de mandato advocatício,
sempre oneroso em razão do seu próprio objeto, a saber, uma
prestação laboral: o exercício da advocacia, "indispensável à administração da justiça" (artigo 133, da Constituição Federal).
Por outro lado, cosntitui iniquidade, penalizar-se em dobro
a vítima de ilegalidade ou de abuso de poder por parte de autoridade, "condenando-a" a arcar com os ônus da sucumbência processual ainda quando ela triunfa sobre o seu coator, premiado com a
impunidade.
Vale sempre lembrado o magistério do saudoso Hely Lopes
Meirelles em sua obra "Mandado de Segurança, Ação Popular,
Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas.Data, (12a
Edição Ampliada e Atualizada pela Constituição da República de
1988, editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989,65), verbis:
''Na sentença, o juiz deverá decidir sobre o pedido na inicial, condenando o vencido nas custas e honorários advocatícios,
consoante determina o artigo 20, do Código de Processo Civil, que
fmnou o princípio da sucumbência, em substituição ao da culpa
ou dolo processual. Desde que o mandado de segurança é uma
causa, vale dizer, uma ação civil, impõe-se a condenação do vencido em honorário. Não importa que o rito dessa ação seja especiaL
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mesmo porque, nas demais ações especiais, o princípio da sucumbência vem sendo aplicado sem restrições. Não vemos razão para
a exclusão dessa verba pela jurisprudência dominante (SlF, súmula 512), aliás, contrariada em recente acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Rio Grande do
Sul, (TJRJ, RDPG 311159 e AC 31.201, julgada em 19-6-1984; e
TJRS, Rev. de jurisprudência, 102/462)."
Assim, portanto, consideradas as razões acima expendidas,
espero contar com o endosso dos Ilustres Senhores Deputados e
Senadores para corrigir tamanha distorção.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Coriola·
no Sales.
O SR. CARLOS AIRTON (pPR - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso está introduzindo no
País uma série de mudanças que, há muito, estão preconizadas no
programa de meu partido, o PPR, objetivando a formação de uma
sociedade livre e solidária. Estou certo de que, quando enviar para
o Congresso Nacional o projeto de reforma tributária, o Poder
Executivo incluirá todo o conteúdo programático de nossa agremiação política.
Algumas providências, entretanto, não poderão ficar aguardando a reforma que está sendo idealizada e precisam ser adotadas
com urgência. Uma delas está situada na forma de tributação
atualmente adotada pelo Imposto de Renda das pessoas físicas,
que recebem tratamento ímpio na atual legislação. Quero me referir a duas situações: a) a necessidade de se permitir a dedução de
todas as despesas efetivamente realizadas com a educação do contribuinte e seus dependentes; b) a necessidade de aumentar-se, significativamente, a dedução permitida para a manutenção dos
dependentes de cada contribuinte.
Pude observar, de perto, o drama de um servidor desta Casa
que, s6 com o colégio de um filho, gastou mais de 5.000 UFIR,
somente podendo deduzir 650 UFIR na declaração do corrente
exercício. A dedução de 780 UFIR com o dependente também
deve ser considerada irris6ria, diante das reais despesas havidas
com sua manutenção.
Alguma coisa precisa ser feita em favor da classe média
deste País. Pobres e ricos, geralmente, não pagam Imposto de Renda. Sobra o ônus, então, para a classe média, que, na realidade,
sustenta a Nação.
No primeiro caso, há necessidade de se permitir a dedução
da renda bruta de todas as despesas com a educação. Para tanto,
existe o competente suporte constitucional, inserido no art. 208 da
Constituição Federal. O dever do Estado com a educação deve ser
efetivado mediante a garantia de ensino fundamental com acesso
gratuito, como direito público subjetivo. Se a escola pública não
está disponível para todos, utiliza-se da iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das nonnas gerais da educação
nacional, devendo sua qualidade ser avaliada pelo Poder Público.
No Programa do PPR, a nonna está inserida no item 3.36,devendo
o partido "esforçar-se por garantir aos estudante carentes ensino
gratuito em todos os níveis, seja por meio de estabelecimento de
ensino público seja por intermédio de ensino particular subsidiado,
inclusive através de bolsas de estudo, crédito educativo, compra de
vagas e outras formas de apoio, inclusive custeio e fmanciamento".
No segundo caso, pela pesquisa que fiz, não se consegue
manter um dependente com menos de 250 reais, mensalmente. Por
isso, a proposta que submeto a esta Casa e que esyero seja bem recebida por meus eminentes e nobres colegas. E necessário adequar-se a legislação do Imposto de Renda ao mandamento
constitucional e à realidade fática, sob pena de se continuar a rnan-
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ter uma tremenda injustiça perpetrada contra a classe média, a que
mantém o País.
Sr. Presidente, meu projeto de lei visa permitir a dedução,
no Imposto de Renda. de todas as mensalidades pagas às escolas
privadas, hoje limitada a apenas 650 UFIR a aumentar a dedução
para cada dependente de 100 para 300 UFIR mensalmente.
Espero contar com o apoio dos nobres colegas. para que
essa matéria seja aprovada o mais urgentemente Possível.
É o seguinte o texto do projeto:
PROJETO DE LEI N° 195
(do Sr. Carlos Airton)
"Dispõe sobre a dedução de despesas com instrução na declaração de rendimentos da pessoa (lSica
e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Na declaração de rendimentos da pessoa
física poderão ser deduzidas as despesas efetivamente
realizadas com a instrução do contribuinte e seus dependentes.
Art. 2° Na determinação da base de cálculo. sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda da pessoa
IlSica, poderá ser deduzida do rendimento tributável a
quantia equivalente a 300 (trezentos) UFIR por dependente.
Art. 3° Esta lei entraraem vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1995. - Deputado
Carlos Airton, PPRlAC.
O SR. MELQUÍADES NETO (BlocdPMN-TO. Pronuncia os seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a
ferrovia constitui um instrumento de integração e desenvolvimento econômico em qualquer parte do mundo.
Em nosso País, contudo, o transporte ferroviário ocupa uma
posição secundária, num tratamento que contraria o interesse nacional e prejudica a intregração ao progresso de suas diversas regiões. Esta orientação política e econômica está distanciada da
postura histórica do Estado brasileiro, que teve uma participação
decisiva na implantação e no funcionamento do sistema ferroviário.
Com efeito, a ajuda do setor público. sua intervenção direta
foi decisiva para a construção da malha ferroviária hoje existente
no País e que ao longo de muitos anos deu uma contribuição expressiva ao nosso processo de desenvolvimento econômico e social.
Assim, até fms da década de 80 houve um expressivo crescimento de cargas a serem transportadas pelo Brasil, via ferrovia.
Passamos dos 60 bilhões de toneladas nessa década para em 1990
alcançannos 110 bilhões de toneladas.
Apesar disso, o perfIl de distribuição modal manteve uma
forte predominância do transporte rodoviário. Em 1990 alcançamos 355 bilhões de toneladas de cargas por esse modal, equivalente a mais de 50% do total de cargas transportada pelo País.
Infelizmente, hoje - 1995 - esse número relativo ao sistema rodoviário de transporte ainda é maior.
Para o País não é bom. Na medida em que o setor rodoviário prevalece sobre os demais modais de transporte, isso configura
um sistema desvantajoso para a economia nacional. Reduzir o
apoio ao sistema ferroviário é ruim para a economia: surgirão entraves ao crescimento da Nação. Além de mais caro, o modal rodoviário exige investimentos elevados na construção e
conservação de rodovias, significativo desperdício de óleo diesel e
gastos com subsídio e não traz qualquer vantagem para o produtor,
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nem para o consumidor. Por exemplo, uma locomotivl! Gom dez
vagões faz o ""''''''''"0'' igual a uma frota de dez caminhões com um.
terço do combustível que esses caminhiJes íriam consumir. Ou
seja, uma economia de 70% somente no combustível.
Em razão disso, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, é urgente que continuemos a Ferrovia Norte-Sul. Ela vai favorecer
uma área de mais ou menos 600 mil quilômetros quadrados, de
imenso potencial agrícola e pecuário. Além da exportação das riquezas minerais e florestais da respectiva região.
A Ferrovia vai de Açailândia, no Maranhão, até Anápolis,
em Goiás - são 1.600 quilômetros de extensão - e irá gerar cerca
de 500 mil empregos diretos e indiretos. Possibilitará ainda a ligação da Bacia do Amazonas e do centro do País ao sistema viário
do sul e conseqüen!cmente aos maiores centros de consumo e exportação do País. E um projeto fundamental para a Nação, para
nossa região e principalmente para o nesso Estado, o Tocantins.
Podemos lembrar que os Estados Unidos desenvolveram-se
principalmente na marcha para o oeste, graças à ferrovia. Os russos tiveram grande parte do seu desenvolvimento graças à Ferrovia Transiberiana. Podemos citar ainda o Canadá, a China e tantos
outros países que tiveram seu desenvolvimento associado ao sistema ferroviário de transportes.
Nos EUA, os sistema ferroviário ocupa 38%, contra 20%
do sistema rodoviário. Na ex-União Soviética, o sistema ferroviário chega a 68% e o rodoviário a apenas 8%. Na China, a ferrovia
alcança 46% e a rodovia, 10%. No Canadá. o ferroviário tem 42%,
contra 8% do rodoviário. E assim suc:<,ssivamente Estamos, portanto, na contramão da história dos transportes Já qu'" .'stamos em
pleno processo de modernização do País, com as mudanças constitucionais, é necessário também avançarmos no sistema de transporte, partindo para os sistemas ferroviário e hidroviário.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, nosso Estado, com
aproximadamente 1 milhão e 500 mil habitantes, 123 Municípios e
10% da extensão de território nacional- 286.706 mil quilômetros
quadrados - é também um Estado de lutas. Esperou a quase duzentos anos para conseguir sua emancipação política. Tem na Ferrovia Norte-Sul o ponto principal para sua consolidação
econômica e seu desenvolvimento social. Através dela será possível dinamizar o crescimento do nosso setor agrícola, pecuário, de
serviços e indústria. Ela será decisiva para o Projeto Formoso, o
maior projeto irrigado do mundo, com uma produtividade, por
hectare, no nível da 01ina, aproximadamente 12 toneladas por hectare.
Por fIm, a Ferrovia Norte-Sul será fundamental para a consolidação da Hidrovia do Araguaia, com porto de descarga em
Xambioã, no Tocantins, e que projetos para 1997/98 exportar
aproximadamente 700 mil toneladas de soja para o porto de Itaqui
e daí para o exterior.
ConfIo no Ministro dos Transportes, Odacir Klein, com sua
visão de futuro, e no Governo Fernando Henrique Cardoso, que
teve no Tocantins seu aliado de primeira hora, para que, no fmal
do século, tenhamos concluída a Ferrovia Norte-Sul.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o que me traz à tribuna é um rápida reflexão sobre a situação de penúria e descalabro
em que se encontram as nossas estradas e, fmalmente, todo o sistema viário deste País.
Não bastasse encontrarem-se em estado de absoluto abandono as estradas que ligam regiões ainda menos povoadas, mas
com populações já numerosas, da região amazônica, o que vemos
hoje também nas estradas do centro-sul, região mais desenvolvida,
é no mínimo preocupante. O número de acidentes provocados por
causa da situação viária deste País leva-nos efetivamente a clamar
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aos céus. Não se pode simplesmente jogar com vidas humanas
como se tem feito no Brasil.
RefIro-me neste instante a ponte bem próxima a minha cidade, Ponta Grossa, a famosa ''ponte da morte", sobre o Rio Tibaji, que liga cidades e regiões de importância, como o centro e o sul
do Estado, toda a região da capital e a marítima, o oeste e o sudoeste, e uma boa parte do norte do Estado, na BR-277. Tivemos
o interesse todo especial do companheiro e ilustre Deputado Affonso Camargo e temos lutado há anos para que aquela ponte seja
duplicada. No entanto, a cada ano, a única resposta que recebemos
do Ministério dos Transportes é que não há verba, ou não há verba
suficiente para iniciar a obra.
Quero, neste instante, em nome das vítimas fatais e considerando todos os prejuízos ocorridos nessa ponte, conclamar o Ministro dos Transportes e todos os Deputados, do Paraná
principalmente, para que nos unamos e peçamos todos juntos a duplicação imediata da ponte sobre o Rio Tibaji.
Gostaria também de salientar que me constrange o fato de
que, cada vez que vou falar com o Ministro dos Transporte, a única resposta de S. Exa é que dispõe apenas de 5 milhões de reais
para todo o sistema viário brasileiro. Ora, Sr. Presidente, este é um
País em que as rodovias são praticamente o único meio de transporte. Todo o capitalismo e o desenvolvimento no brasileiro se deram em cima do transporte viário. Por isso, não se pode, em
nenhuma hipótese, sob pena de incorrer em irresponsabilidade pública e merecer imputabilidade penal, deixar o sistema viário brasileiro como está atualmente, São milhões de mortes por ano.
Sr. Pre.'iden'/'i ·'am0;; im'tos e;'igrr que el':te Govr:rno, q-Je
se dlz intere."••.<L·, m·' solver o~ mobkmaf d" :~TllsiL comece
imeditamente a melhorar a reformar .' a amphar ;. malha ,odoviária e sobretudo a salvar vidas humanas e bens materiais.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra a nobre Deputada Jandira Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ ) - Sr. Presidente, como seria absolutamente natural e necessário, querorecuperar aqui a informação de que 310 Deputados Federais da
Oposição e da base governista subscreveram requerimento de urgência de iniciativa da bancada do PC do B para votar a regulamentação do texto constitucional, no que se refere à taxa de juros,
§ 3° do art. 192.
A razão é clara. Não era uma questão da Oposição e da base
governista, mas de enfrentar a realidade: o País está quebrado.
Mergulhados estamos na agiotagem mais deslavada e, pior, ofIcialmente pela política econômica do Governo. Estamos sendo asfIXados por uma política que, em nome da estabilização, remunera
alto o capital da especulação e da preguiça, o ganho fácil, a usura.
O descompromisso com o setor produtivo e comercial e
com povo trabalhador é a marca deste Governo e da sua equipe
econômica. A inadimplência, o desespero e suicídio têm freqüentado as nossas estatísticas. O Brasil está andando para trás. O País
está sendo levado para o abismo, e as mãos governistas salvarão
apenas os banqueiros.
Quando o Deputado Fernando Gasparin, do PMDB de São
Paulo, conseguiu a aprovação, pela Constituinte de 1988, da
emenda relativa aos juros, não o fez de fonna irresponsável. Sabia
ele o quanto é importante para uma economia desenvolvida ter taxas de juros baixos; baseou-se no quadro internacional, em que
nenhum país ultrapassa de 9% as taxas de juros reais ao ano; e
considerw também a própria história do Brasil, em que não é n0vidade o teto de 12%. Esses 12% já tinham sido o limite dos juros
no Governo Provisório de Getúlio em 1933.
E é incóvel que o ex-Presidente da República, e o atual-
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Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso -, quando Senadores,
tenham votado, na Constituinte, a favor do estabelecimento do teto
de 12% para os juros. Também é muito interessante lembrar aqui
que, já naquele momento, o atual Ministro José Serra votou contra,
juntamente com o ex-Deputado César Maia. E não havia, então, o
Plano Real, o que demonstra que o compromisso do Sr. José Serra
com os banqueiros é antigo e construído ao longo da sua atividade
política.
Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que este requerimento de
urgência foi levado não só pelos "olhos da realidade", mas também porque havia a força da votação do Senado Federal, que regulamentou a matéria. O projeto está engavetado na Câmara dos
Deputados há dois meses, desde 11 de abril, sem que sequer tenha
sido designado o Relator, por força daquilo que o Governo disse por ocasião da greve dos petroleiros - respeitar muito: a decisão
da Justiça. Mas, quando o STF detenninou que o Congresso Nacional regulamentasse a emenda relativa ao teto de 12% para os
juros, inadimplentes diante de dois mandados de injunção, o G0verno e seus Líderes mais fiéis dentro do Congresso Nacional desprezaram a decisão judicial.
E o que é pior: as manobras aqui utilizadas pelo Governo e
seus Líderes mais fieis para tentar inviabilizar essa votação. Arquivaram o primeiro requerimento e o segundo foi coletado com mais
assinaturas. Depois criou-se, de novo, uma tal Comissão Especial,
cuja relatoria foi para as mãos do PFL, para não votar nem discutir
nada. E sabemos disso, Foi uma manobra protelatória, a fun de j0gar a matéria para próxima ano, se é que lá também será votada. E
a l1ltima, impetrada pelo Presidente da República, para constranger
os Parlamentares e forçá-los a sua assinatura do requerimento de
urgência o que está conseguindo de parcela desses Deputados. E o
Governo precisa apenas da minoria de 156 Parlamentares para impedir a maioria debata esse assunto.
Sr. Presidente, nessa corrida desesperada para fazer caixa,
para seguir a receita da chamada globalização, o Governo fez com
,que este País não só corresse para as altas taxas de juros, para remunerar um capital sem lastro, circulante, especulativo como também saísse enloquecido atrás de privatização, sem critérios e sem
escmpulos. Esse grito da sociedade diante das taxas de juros já se
generalizou., Está na garganta do pequeno, do micro, no setor da
agricultura, no setor industrial, no setor de comércio. Vem do consumidor que sequer consegue pagar uma televisão, do cidadão que
fica preso a um cartão de crédito ou de quem entrou no cheque especial e não mais consegue sair de uma ciranda fmanceira criminosa. Quando S. Ex· fala do consumo, Sr. Presidente, acho muito
engraçado, porque quem não consome já não consome. São os
30% de assalariados, Os 70% que vivem da renda do capital estão
consumindo. Ou aqui alguém tem dúvida de que os carros importados estão sendo comprados? Ou aqui alguém tem dúvida de que
o consumo é intenso neste País? Na verdade, reduzir taxas de juros
iria pennitir talvez que alguns pudessem comprar feijão ou que
pudessem - quem sabe? comer dignamente nos seus lares.
Na verdade, ,Sr. Presidente, o Governo deveria enfrentar os
seus encargos fmanceiros, que estão aumentando com essa taxa de
juros na dívida pública interna. No entanto, o Governo não tem a
coragem de enfrentar soberanamente seus credores externos. Temos de reverter esse caminho, porque os nossos innãos mexicanas
nos aguardam no seu barco. Sustentar uma economia num capital
especulativo, num capital que entra e sai, num capital que nada
tem a ver com o aquecimento do marcado interno, com a produção, com a inserção dos trabalhadores no mercado produtivo é
sustentar uma economia vulnerável, frágil levar ao desespero micros, pequenos e médios agriculturas, pequenos e médios empresários, impedindo o consumo básico da sociedade, é, para mim,
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levar o País para um lxiraco sem saída.
Quero fmalizar dizendo que a atitude do Presidente Fernando Henrique, dos seus Ministros e dos seus Líderes neste Congresso de constranger os Deputados a retirarem a assinatura
demonstra, para mim, a derrota do Governo. O Presidente da repl1blica, com a minoria, impede que a maioria discuta e vote, porque
S. Ex· tem a certeza absoluta de que perderia essa votação no plenário" que perderia a votação da urgência, que perderia no mérito
e que deveria assumir o desgaste do veto presidencial, coisa que S.
Ex· não quer assumir, apesar de ser o responsável por essa política.
Quero apelar aos Deputados para que não cometam essa
loucura. Mas, Sr. Presidente, se retirarem da pauta esse requerimento, ficará exposta claramente a divisão interna da base do G0verno: uma maioria instável e o medo, a paúra, o receio de trazer à
pauta essa matéria para que a maioria possa decidi-la.
Quero aqui deixar registrada uma critica explícita ao Presidente da Casa e ao Líder Germano Rigotto.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Apelo a V. Exu
para que conclua, pois já fomos muito tolerantes.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Quero apenas deixar uma
critica explícita pela forma desrespeitosa como o Presidente da
Casa tratou o assunto na imprensa, porque não teve a coragem de
tratar dele diretamente no plenário, agredindo a iniciativa dos Parlamentares, a Constituinte, o Supremo Trilxinal Federal e todos os
que assinaram esse requerimento.
O SR. JOSÉ GENOíNO (Pf - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos acompanhando <) que se pode chamar de respaldo governamental à a.;.>rovação das ,eformas da
ordem econômica. E esse respaldo governamental mostra claramente que, em duas caractarlsticas, o Governo Fernando Henrique
Cardoso não inovou, repete velhas práticas da relação do Executivo com o Congresso Nacional. E é sobre isso que acho importante
que a Lid~rança do Governo que os Deputados do PSDB e sua
base parlamentar dialoguem, fazendo o debate com a Oposição.
Ontem, foram Líderes. Hoje, são Ministros que dizem que a
prática do preenchimento dos cargos píblicos funcionou para garantir
ampla maioria na votação das emendas da ordem econômica.
Ora, Sr. Presidente, sendo o Governo sustentado por uma
ampla coalizão l'artidária, é natural e legitimo que os Deputados
façam suas indicações e tenham ínfluência político-administrativa.
Até aí não há problema algum. Portanto, não podemos agir com
uma espécie de farisaísmo moral nesta questão. Mas se, na véspera
da votação de uma emenda, o Governo empenha-se nesse processo
- como diz hoje o Ministro das Comunicações e como disseram
ontem alguns líderes - não entendemos se está querendo com isso
desgastar o Congresso, atingindo sua base parlamentar, até tripudiando em cima daqueles que honestamente votam com o Governo, ou se há realmente a política do toma-lá-dá-cá, que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso fez questão de criticar na
sua campanha eleitoral e em diferentes discursos após assumir a
Presidência da República.
Outra questão, Sr. Presidente: o Governo Fernando Henrique Cardoso irrita-se quando é dito que está no comando de uma
política conservadora e neoliberal em que não há medidas relativas
à grave crise social que o País atravessa. É nesse ponto que o G0verno vai enfrentar uma nova questão. O Plano Real fez um ano e
continua na base de medida provisória. Virá uma medida provisória propondo a desindexação geral da economia. Pergunto aos Srs.
Deputados de que maneira essa desindexação geral se manifestará
no sistema fmanceiro, nos convênios médicos e nas mensalidades
escolares. Esta Casa tem uma divida com a sociedade por não ter
solucionado o problema das mensalidades escolares, porque até
hoje não votou a MP que trata do tema. E a classe média está sen-
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do sufocada por isso. Ontem não tivemos condições de votar essa
questão, porque o Relator praticamente sumiu.
Como ficará a livre negociação para as faixas salariais de
um a três salários mínimos? Algumas categorias até podem negociar bons acordos, devido ao seu poder de mobilização e de força.
No entanto, como ficam as camadas de baixo, que recebem·um,
dois ou três salários mínimos? Como ficará essa mão-de-obra nas
regiões Norte e Nordeste? De um lado, há o risco do desemprego
e, de outro, um processo de quebra de vários setores produtivos,
com a alta da taxa de juros.
Sr. Presidente, em outras palavras, agora o Governo vai ter
de mostrar suas medidas. Até agora ele ficou embalado pelas reformas da ordem econômica e pela grande maioria que o Congresso Nacional lhe deu, assim como pela política arrogante de não
negociar com os petroleiros. Esses dois fatos deram tempo ao G0verno para desviar a atenção da opinião pública dos problemas
reais da economia. Agora é a hOTa ~;- I) Governo tornar medidas
para enfrentar os juros, para enfrentar li quebradeira, para enfrentar o risco de um grande arrocho salarial nas camadas médias assalariadas. Como se vai controlar o setor de serviços, que engloba,
por exemplo, convênio médico, escola e outros, para evitar preços
lá em cima e salários lá embaixo?
Na gestão da economia, o Governo Fernando Henrique Cardoso vai revelar se o discurso social-democrata tem alguma preocupação com a agenda social deste País, alguma sensibilidade em
relação à amplitude da miséria social ou se vai preferir continuar
com a visão economicista, tecnicista, de apenas transformar os fatores da racionalidade econômica enquanto flD1 em si mesmos, obrigando a sociedade a pagar um preço muito caro por esse
proc~sodeempobreciment~

Esta Casa, Sr. Presidente, não pode fechar os olhos diante
debate. O Congres
ão pede, com a mesma facilidade com
que votou as emendas da ordem econômica, entrar em recesso e
deixar o Governo editar medida provisória relativa à economia,
como se lavasse as mãos diante de um problema grave que vai
acontecer com os salários neste País. Esta Casa não pode entrar
em recesso sem discutir a questão salarial, que o Governo já disse
que virá via medida provisória, a partir do dia 10 de julho, pois, ao
voltannos em agosto, a medida provisória que tratar do assunto já
estará produzindo todos os efeitos.
Sr. Presidente, esta Casa deve, com mesma presteza com
que agiu em relação às medidas de ordem econômica do Governo,
discutir uma agenda que se identifique com a vida das pessoas. É a
vida do cidadão, que está ameaçado de sofrer um grande sufoco,
devido a esses ajustes que o Governo está anunciando para a ec0nomia. Temos de discutir os parâmetros da livre negociação e da
d~indexação, mas esse debate não pode ficar dentro dos Ministérios e vir para cá por medida provisória. Não podemos aceitar o
que aconteceu com o real, que há um ano está em medida provisória. Assim poderá ocorrer com o tema desindexação, se o Congresso Nacional lavar as mãos, não apreciar, por exemplo, a questão
das mensalidades escolares e votar medidas inócuas, como fez ontem à noite, quando votamos o salário mínimo de 70 reais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. HERCULANO ANGHlNETTI {psDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e SISo Deputados, mais uma vez venho fazer uso deste parlatório para abordar a
questão habitacional.
Poucos dias atrás, a Caixa Econômica Federal anunciou que
está realizando estudos visando à criação de uma nova modalidade
de caderneta de poopança, vinculada a um fmanciamento habitacional a ser concedido ao poupador.
Devemos parabenizar a Caixa. Este é o segundo passo que
d~te
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ela dá, neste ano, no sentido de retomar os fmanciamentos para a
casa própria.
A primeira ação concentrou-se na liberação de novos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, para saneamento básico e moradia popular.
Entretanto, todos nós sabemos que as dificuldades não são
poucas - que a Caixa atravessa, neste instante, ocasionadas pela
falta de recursos. Em busca de solução, faremos uma breve visita
ao passado recente.
Quem não se lembra do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS? Ele foi criado pelo ex-BNH, em 1967,
com a frnalidade de cobrir pequenos resíduos que por motivos diversos viessem a surgir ao fmal do prazo de resgate contratado
pelo mutuário do SFH. Ocorreu, todavia, que, em função de vários
incentivos, beneficios, planos econômicos e descompassos havidos
ao longe;> dos anos, o FCVS viu-se completamente inadimplente.
E importante salientar que o maior credor do FCVS é o
Fundo de Garantia, que, por sua vez, é admiustrado pela Caixa
Econômica Federal.
Como a União é responsável pela dívida do FCVS, o Governo está providenciando a securitização desta dívida, medida
correta e oportuna. Diga-se de passagem, é uma ação muito louvável, porque a obrigação de quem deve é pagar. Tal notícia foi veiculada pela imprensa, alguns dias atrás.
A Caixa Econômica Federal receberá, desta maneira, novos
recursos para habitação, enquanto que o Estado brasileiro honrará
seu compromisso.
Para que os senhores tenham uma idéia, a Caixa é credora
de 8 bilhões de d6lares.
Os bancos privados, agentes do sistema, também receberão·
seu quinhão, representado por este novo papel, que poderão ser
utiliza~ nas novas alienações de estatais.
E importante salientar que com esses recursos apurados
todo o sistema passará a ter condições, recursos para os novos financiamentos, irrigando a economia e criando postos de trabalho
na construção civil, pois este, Sr. Presidente, é o segmento econômico que afeta o maior número de trabalhadores em toda a atividade produtiva.
Por último, Sr. Presidente, quero pedir ao Ministério da Fazenda, órgão que está tratando dos últimos passos para a securitização dessa dívida, que agilize esse trabalho. Ele será um capítulo
muito importante na refonnulação de um novo Sistema Financeiro
da Habitação.
Armal de contas, uma das funções desta Câmara Federal é
combater os privilégios. E mesmo na semana nacional do meio
ambiente, a casa pr6pria não pode ser um privilégio s6 do João-debarro, mas sim um direito do João de Sousa, do João da Silva, e de
muitos outros Joões anônimos, cidadãos comuns e trabalhadores
brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Pronuncia o
seguinte d~o.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vou falar sobre a Lei Aurea, segunda edição. Vim do povo, sou do povo,
o que sou devo ao povo. Aonde cheguei foi por muito trabalho, inclusive como torneiro mecânico "competente". Se hoje desfruto de
popularidade é por humildade e identificação com o povo, seus
valores e modo de pensar. O povo é, por índole, justo, não ranc0roso e invejoso como muitos gostariam que fosse. Rancor e inveja
são as armas dos incompetentes, que vivem da exploração desse
povo bom e pacífico.
Isso me faz trazer a esta Casa a vivência e a observação,
pois contato direto com o povo é minha maior atividade por esse
País continente. Subo morros, sou de casa. Estou com ricos ou po-
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bres, brancos ou pretos, índios ou caboclos. O fato é que sou bem
recebido. Ouço a voz do povo sem fnulas nem rodeios. Por ser
pouco alfabetizado, o que não escondo e do que não me envergonho, me faz ver as coisas na nua realidade dos fatos e propósitos
pela ética popllar. Por todo o País, as queixas são unânimes contra
o Poder Público e seus serviços suromanos a tributos e custos de
Primeiro Mundo, o que não é mais novidade nem para favelado.
Não adianta tapar o sol com a peneira. A televisão e o rádio socializaram informações através de imagens e da palavra. Inteligência
é ter percepção. O povo, desde 1990, vota na incondicional redução do Estado, por total descrédito ético, moral e econômico.
Por dever elementar dq Estado, o povo quer ter: lei e justiça
igual para todos, segurança pública e moeda confiável. Tanto Collor como Fernando Henrique foram eleitos esmagad<nllDente para
reduzir e reorientar o Estado, para o que é seu dever elementar.
Sem isso não adianta falar em saúde, transporte, ensino e outras
coisas importantes, pois cairão no descrédito e na desconfiança,
vistas como onerosas maracutaias, pois poder público que deixa de
cumprir sua fmalidade de existência não tem moral para inventar e
impor ootras despesas.
A esperteza popular é de notável lucidez. Em minhas mudanças e papos acabo ouvindo argumentações e raciocínios que, se
fossem adotados pelos responsáveis pela Nação, não nos teriam
deixado chegar nesta situação de total subversão de deveres. Cito
aqui alguns exemplos que colhi.
No que diz respeito ao monopólio do petróleo, esta é campeã. Um salário mínimo, no Governo Itamar e no começo do Govemo Fernando Henrique, equivalia, em combustível, a 1.180
quilômetros rodados em um veículo que andasse 10 quilômetros
por litro. Há 20 anos, no peIÍodo Médici, quando a Petrobrás importava o grosso do petróleo, perconia-se cerca de 4.200 quilômetros. Deus nos livre e guarde de ela tomar-se auto-suficiente. As
informações, graças à globalização, permitem comparações, e assim é sabido por muitos, que o salário mínimo americano equivale, no mesmo veículo, a cerca de 35 mil quilômetros rodados.
Quase uma volta em redor da Terra. Não é preciso esclarecer o
que isso produz no poder de compra do salário.
Na telefonia, o caso é mais escandaloso. No Rio de Janeiro,
fazendo-se a média do custo de linhas para instalação imediata,
único critério aceitável, verifica-se que, levando em conta as áreas
para onde cresce a.demanda, o valor, no Grande Rio é de 4.500
reais ou 63 salários mínimos. Representa 5,25 anos da vida de um
tmbelhador de baixa remuneração. Esse é o valor que o nosso m0nopólio atn'Wi, unilateralmente, sobre a vida e a labuta de cada cidadão.
Enquanto isso, livres da escravização de mon0p6lios, o trabalhador americano com o salário mínimo pode instalar 25 linhas
por mês. No prazo de cinco anos, enquanto nosso trabalhador obtém um telefone, o americano terá 1.500. O nosso levará 300 anos
para alcançar. Portanto, em comunicação, para o cidadão assalariado chegar ao mvel do americano, levará um terço de milênio de
trabalho. Será que é preciso perguntar qual dos sistemas é socialmente justo? Se V. Ex"s têm dúvidas, lhes garanto que o povo não
as têm. As infonnações hoje chegam aos ouvidos da grande massa. Inclusive, ouvi essas argumentações entre gente humilde.
O Congresso não pode ficar insensível a essa realidade catastrófica, na qual 140 milhões de brasileiros são estrategicamente
subjIgados através de servidão legal por uma parcela privilegiada
inferior a 10 milhões.
A revisão constitucional precisa fazer valer a Lei do Ventre
Livre para os nossos filhos e a Lei Áurea para DÓs, livrando a sociedade do ônus desses grilhões, caso contrário, desembocaremos
na convulsão social.
Sr. Presidente, os valores mencionados neste discurso ainda
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se referem ao salário mínimo de 70 reais, que temporariamente
cresceu em 28%.
Era o que tinha a dizer.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, o Governo FHC
está para assinar um novo decreto que estabelece os procedimentos para a demarcação das terras indígenas, revogando o Decreto
n° 22, de 1991. A julgar pelos depoimentos do Ministro da Justiça,
Sr. Nelson Jobim, na Comissão de Defesa Nacional e na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoria,: na Câmara
dos Deputados, em maio de 1995, a proposta do Govemo representará um grande retrocesso nos direitos indígenas.
Argumenta o Ministro que o Decreto nO 22, de 1991, é inconstitucional, diante do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que prevê o direito de ampla defesa e assegura o contraditório
nos processos judiciais ou administrativos. Isso significa que aos
não índios, com interesses conflitantes nos processos de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, será oferecida a oportunidade de interferir no processo administrativo de
demarcação. O fato é que essa interferência historicamente já se dá
na esfera judicial, quando diversas áreas têm o processo de demarcação interrompido através de medidas judiciais 00 por pressão de
grupos econômicos, políticos, Governos Estaduais etc.
Vale lembrar que as áreas indígenas constituem patrimônio
da União, ou seja, a posse é indígena, mas o domínio é da União.
Segundo o Ministro Nelson Jobim, com a revogação do Decreto nO 22, de 1991, mais de 300 áreas estarão sujeitas ao reestudo, passando pela redefmição dos limites. Sem dúvida, esse
processo poderá dar margem a uma grande redução das áreas. Somente as 189 áreas, do total de 557 áreas conhecidas, que já se encontram com registro em cartório ou no Serviço de Patrimônio da
União, não sofrerão reestudo. Desse modo, as novas regras e critérios para a demarcação teriam efeito retroativo, desconstituindo
todo o procedimento até aqui realizado para o reconhecimento das
áreas indígenas, que custou inúmeras vidas de índios e indigenistas.
Os povos indígenas habitantes da área Raposa Serra do Sol,
que vêm lutando há mais de uma década pela demarcação de sua
terra, localizada no Estado de Roraima, fronteira com a Venemela
e a Guiana, nos vales dos rios Surumu, Tacutu, Maú e Cotingo,
corre o risco de ter sua área reestudada para atender aos interesses
dos não índios.
A população indígena das etnias Makuxi, Ingaric6, Wapixana e Taurenpang é estimada em torno de 10 mil índios e distribuem-se em cerca de 90 aldeias ao longo da área.
Submetido ao processo de contato com a sociedade envolvente, sofreram todo tipo de assédio a suas terras tradicionais, desde a humilhação da escravização, violência policial, invasões de
fazendeiros, garimpeiros etc., como atestam inúmeros documentos
de conhecimento público.
Em maio de 1995, completaram-se dois anos da aprovação
do procedimento de identificação desta área indígena, sem, no entanto, que o Minstro da Justiçá assine a portaria declarando os limites e detenninando a demarcação da área indígena Raposa Serra
do Sol, de 1.678.800 hectares, abrangendo o territ6rio tradicional
de ocupação dessas etnias.
O Governo Federal teima em não cumprir a Constituição,
deixando que o impasse em tomo da demarcação dessa área aguce
a violência e tensão entre índios e não índios que têm-se alastrado
na região. Diante da inoperância do Ministério da Justiça, os não
índios sentem-se com mais força para investir sobre a área indígena. Inúmeros conflitos envolvendo índios e invasores têm ocorrido
e sido divulgados pela imprensa. A disposição do Govemo do Estado de Roraima em constrnir uma hidroelétrica dentro dos limites
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da área indígena gerou a reação dos índios que não concordalÍ1
com a sua construção. Diante do conflito instalado ante a investida
do Governo Estadual na área, em fevereiro de 1995 o Exército foi
acionado pelo Ministro da Justiça para "promover a ordem. S6 que
a ida do Exército provocou ainda mais incidentes, sendo que as
tropas ocupamm praticamente toda a extensão da área., intimidando os
índios, confotme denunciou o Conselho Indígena de Roraima (CIR).
No dia 22 de maio passado, o Juiz Federal Renato Martins
Prates determinou a retirada das tropas do Exército da área, esclarecendo que se trata de competência da Polícia Federal o controle
da ordem pública em casos que envolvem as populações indígenas, inclusive eventuais conflitos pela posse da terra.
O Ministro da Justiça tem sido reverenciado pelos Parlamentares que declaradamente são contrários ao reconhecimento
dos direitos indígenas. A investida do Governo FHC, via Ministro
da Justiça, reforça seu poder de fogo no Congresso para consolidar
sua base de apoio nas reformas constitucionais. As mudanças
anunciadas nos rumos da política indigenista favorecem francamente interesses econômicos conflitantes com os interesses das
pülXllações indígenas.
O SR. JAlR BOLSONARO (pPR - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em outra oportunidade rebaterei o que o
meu colega Deputado Ivan Valente acabou de falar, porque tenho
uma idéia completamente diferente da de S. Ex· no tocante à demarcação de terras indígenas.
Sr. Presidente, trago toda a angústia da classe que represento em relação às novas propostas de desindexação do salário de
todos os trabalhadores deste País.
Faço uma comparação da desindexação dos salários dos
servidores civis e militares que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro nos três últimos governos - ou desgovernos, para ficar mais claro - quando não havia qualquer política salarial para os servidores
públicos ou qualquer compromisso do governo em relação aos salários. Os sindicatos praticamente não existiam, eram muito fracos
ou manipulados pelos governadores. Posso citar salário de alguns
servidores daquele Estado. Por exemplo, um detetive de segunda
classe ga.p1la líquidos 375 reais; o carcereiro policial, que muitas
vezes é acusado de dar cobertura a fugas em massa de presidiários
no Rio de Janeiro, ganha líquidos 234 reais. No tocante a educação tenho um contracheque da minha sogra. Aparecida Mantes
Braga que recebeu líquidos este mês, 117 reais - o bruto foi de
131 reais. E o Governo ainda fala em desindexação.
Para o Governador do Estado do Rio de Janeiro é muito cômoda essa política salarial, porque S. Ex· não paga absolutamente
nada, seu gasto é irrisório em relação à folha de pagamento de pessoal, em que pese o inchaço de servidores naquele Estado e em vários outros Estados do Brasil. Logicamente, quando alguém se
propõe a ser candidato a Governador de Estado, tem de apurar o
que houve de errado com governos anteriores e não pode simplesmente ser conivente com a situação, porque naquele Estado todo
mundo ganha mal, exceto os funcionários do Tribunal de Contas.
Lá é uma ilha de exceção, onde os "marajás" nada fazem aprovam
tudo e não têm do que reclamar.
Então, Sr. Presidente, essa desindexação atinge a todos e,
em especial, aos servidores públicos civis e militares da União. No
meio dos servidores é comum se ouvir dizer que pior não pode ficar. Tenho certeza de que ficará pior depois desta política.
Se o Governo quer desindexar é porque não quer dar o reajuste devido aos trabalhadores por ocasião de suas datas-bases.
Pergunto: qual será o reajuste para os servidores em 1° de janeiro
de 1996 se não tivermos qualquer indexação? Isso ficará no ar. Se
o Presidente da República quer desindexar é porque não quer dar,
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repito, o reajuste mínimo a esses trabalhadores.
.
No tocante à previdência dos servidores desta Casa o Presidente da República quer desvincular o salário do servidor inativo
do ativo e acabar com o advento da pensão integral. Se o Presidente da República quer desvincular é porque quer dar, no futuro, reajustes diferenciados. Dará o reajuste para o trabalhador ativo, que
não será estendido ao trabalhador inativo.
É 16gico que a situação ficará pior para todos. Verifico que
da maneira como o Governo está procedendo, brevemente o nosso
País será constituído por uma massa de assalariados.
Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo - fui
Vereador por quatro anos - os funcionários ganhavam relativamente bem. Hoje em dia poucos são os que ganham acima de mil
reais. Assim acontece aqui, nesta Casa. Há poucos anos os servidores tinham fama de serem muito bem remunerados. Hoje, não.
Nossa grande preocupação é que um País possuidor de riquezas inigualáveis em relação aos demais países do mundo passa
a ter uma mão-de-obra globalizada menor.
E o que acontece? Entendo que os países do Primeiro Mundo nos explorarão cada vez mais, não s6 no tocante as nossas riquezas, mas, em especial, a mão-de-obra barata que passará a
existir daqui a algum tempo, logicamente de acordo com o comportamento da inflação.
O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, sinto-me stmipre tentado a atribuir um título ao pronunciamento que irei fazer, por
pequeno que seja. E, se tivesse que dar um a este o chamaria de
lembrança de fatos que aconteceram.
Para dar sentido a este título, pedirei aos meus colegas que
lembrem comigo fatos recentes que envolveram direta ou indiretamente esta Casa, como por exemplo, o impeachment do Presidente Collor, um episódio de corrupção no Poder Executivo; a
cassação dos Deputados, episódio conhecido como o dos anões do
Orçamento; além do rombo na Previdência Social por corrupção.
E lembro, de maneira mais enfática, o episódio ocorrido no Rio de
Janeiro, em que, num curto penodo, os desvios na Previdência somaram mais de 40 bilhões de reais.
Recordo-me, também, no final do Governo Itamar, o epis6dio que ficou conhecido como a publicação do ''Livro Branco".
Trata-se de um trabalho de levantamento dos casos de corrupção
havidos naquele Governo, publicados num livro, em uma cerimônia presidida pelo então Ministro Romildo Canhim. Lembro também de um fato mais recente, o apodrecimento de produtos
alimentícios armazenados sob a responsabilidade do Governo e
também um outro nos envolvendo diretamente, o episódio da suspeita levantada sobre o processo de votação das emendas do G0verno nesta Casa. Fomos acusados de pennitir que esse processo
se desse ao preço de favores, dinheiro, cargos. O jornalista Jânio
de Freitas - continuo aguardando providências da Mesa - escreveu um artigo que encerrava falando na necessidade de encostar
camburões no Congresso Nacional para carregar uma, duas ou três
centenas de Parlamentares que teriam sido comprados.
Pois bem, no jornal Correio BraziHense, edição de segunda-feira desta semana - e aguardei para que houvesse alguma manifestação sobre a denúncia de Jânio de Freitas -, há uma nova
matéria, de responsabilidade de Rubem Azevedo Lima, intitulada
"O deus do comércio". Esse jornalista nos sugere a idéia de substituirmos a imagem de Cristo, postado na cruz, tentando dar uma
impressão de ambiente sagrado a este plenário, por uma imagem
de Mercúrio, o deus pagão do comércio. Segundo o jornalista, estaria mais apropriada, neste plenário, a imagem do deus do comércio do que a imagem de Jesus Cristo, embora Cristo tivesse sido
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traído - ele mesmo faz a referência - por 30 moedas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tudo isso está acontecendo e
não há qualquer providência. Não se sabe que destino tomou o
''Livro Branco", em que o Governo investigava suas próprias mazelas. Essas deooncias acontecem em jornais de circulação nacional, e ficamos nos perguntando por que a instituição chamada
Congresso Nacional, um dos Poderes da República, está tão desprestigiada.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, pode ser desagradável
tratar desse tipo de assunto, mas rotineiras e contundentes agressões que ocorrem contra esta Casa, em fatos recentes de médio e de
longo tempo, sem que providências sejam tomadas no sentido de
se apurar definitivamente a verdade das acusações, ou de reagirmos contra eventuais injustos agressores. Isso nos têm feito perder
terreno no campo das nossas funções, pois quem legisla já é definitivamente o Poder Executivo, através das medidas provisórias, e
quem fiscaliza também não somos n6s, mas a imprensa.
.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, considero este registro
muito sério e grave. Sabemos que neste País o povo é considerado
como de mem6ria curta, que esquece facilmente as coisas. No entanto, gostaria de lembrar aos meus pares que no campo da moral
e da ética as lesões não são visíveis, elas não aparecem, mas são de
dificil cura, são mais traumáticas, produzemum mal muito maior.
De modo que quero afumar, com a responsabilidade do
meu mandato, que o que está acontecendo neste Poder, sob o silêncio aparentemente conveniente dos responsáveis por esta Casa
e de nós mesmos, será algo que poderá encurtar o caminho para o
comprometimento desta e das demais instituições que garantem o
regime democrático e o Estado de Direito neste País.
Era s6, Sr. Presidente.
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para encaminhar à Mesa projeto de lei que regulamenta o
procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos remlmescentes dos antigos quilombos, na forma do art. 68 do Ato das Disposições Conslitucionais Transit6rias. O referido projeto
estabelete 'noÍmas de proteção ao patrÍplônio cultural brasileiro e
dá outras providências.
Neste ano, quando comemoramos três séculos do fato histórico, cultural e étnico ocorrido no Brasil, a luta dos quilombos,
portanto, a memória de Zumbi, o Quilombo dos Palmares, nada
mais importante do que solicitannos a regulamentação dos citados
dispositivos constitucionais. Nesse sentido, estamos encaminhando à Mesa, com o apoiamento de vários Parlamentares desta Casa,
um projeto de lei que visa a regulameiitar, como disse, não" apenas
o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mas,
principalmente, resgatar o espúito da Constituição que se revela nos
arts. 215 e 216 no corpo pennanente da Carta da República.
O projeto de lei apresentado parte do princípio de que o art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não deve I
A interpretação sistemática da Constituição Federal indica
que, tendo presente desde logo os objetivos ela RepúbliCa, conforme está na minha justificativa o art. 3° da Constituição Federal
deve ser considerttdâ como norma ligada às disposições cOnstitu~
cionais reguladoras da proteção à cultura e ao patrimônio cultural
brasileiro. Este patrimônio é conceituado no art. 216 da Carta
Magna, como os bens de natureza material ou imaterial. E enfatizo
exatamente o aspecto "imaterial, tomados individualmente ou em
COIijunto, portadores de referência a identidade à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da socieda:de brasileira", nos
quais se incluem ~ foonas de fazer, criar e viver de cada um desses grupos, dentre os quais estão os remanescentes dos antigos
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quilombos.
Esse espírito da Constituição é que procuramos preservar
no atual projeto de lei que estamos encaminhando à Mesa. Portanto, queremos regulamentar embora muitos entendam que aquele
dispositivo é auto-aplicável, mas as dificuldades de encaminhamento prático na ordem administrativa requer, pois que façamos
uso desses dispositivos, para dar Curso aos vários processos que já
estão triunitando em outros órgãos públicos federais e para que o
Ministério da Cultura também assuma, efetivamente, o processo
de regulamentação dessas áreas.
'
Portanto, queremos apelar aos Srs. Parlamentares desta
Casa para que dêem urgência, tanto nas Comissões Permanentes,
como neste plenário, à tramitação deste projeto. Deve-se considerar que, em se tratando de conmnidades cujo uso da terra é feito de
forma conmnal, a titulação individual não é a mais adequada, e
apontamos, também, a possibilidade de titulação coletiva.
Portanto, Sr. Presidente, a regulamentação do art. 68 não se
deve restringir à mera titulação, a dar o caráter meramente fundiário, mas deve deixar especificado o tipo de titulação e, mais do
que isso, estabelecer nonnas protetoras da identidade cultural dessesgrupos.
Com essas palavras, Sr. Presidente, encaminho à Mesa desta Casa o atual projeto de lei que regulamenta o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Consti~içãoFederal.
O SR. WELlNTON FAGUNDES (BlocoIPL - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Governo Federal fmalmente deu lugar à lucidez no que diz
respeito aos estoques de alimentos mantidos pela CONAB.
O Projeto de Lei nO 532195, que apreciamos aqui hoje, e que
autoriza a destinação dos estoques oficiais de alimentos aos programas assistenciais, não foi uma iniciativa isolada e merit6ria do
Executivo, mas sim resultado de uma incansável reivindicação dos
membros deste Parlamento junto às autoridades federais. .
Desde há muito esta Tribuna tem sido palco de veementes
Protestos contra o desperdício provocado pela falta de aptidão estatal para administrar os estoques chamados reguladores, especialmente no que tange aos aspectos logísticos.
Quando milhares de toneladas de grãos são depositados em
um annazém, a missão está apenas começando, pois é neste momento que começam as exigências naturais de conservação, que
vão desde o controle da temperatura até o combate aos insetos e
fungo!, que atacam os alimentos.
, A cada dia que passa, Sr. Presidente, as despesas elevam os
custos de cada quilograma de produto, já onerado por fretes, nem
sempre os mais condizentes com os praticados pelo mercado - que
tem suas pr6prias leis de equih'brio - quando contratados' entre
particulares e empresas ou entre estas.
O descaso das autoridades e a desorganização são a causa
principal da deterioração e apodrecimento de gmos que serviriam
para consumo direto ou para industrialização.
Em tempo de caça aos votos, as montanhas de alimentos
dos estoques oficiais transformam-se em palanques para denúncias, mas em tempos nonnais
que muitos se esquecem da
situação gravíssima causada pela escassez de alimentos.
A decisão. de pedir ãiltorização ao Congresso para doar os
estoques sob risco de deterioração às famíliás carentes é, isto sim,
fruto do esforço de todos aqueles de nós que aqui argüíram Ministros de Estado, como foi ó caso do Ministro José Serra, inquirido
por mim recentemente na Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior.
.
Lembro ainda que constam dos Anais da Câmara alguns
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pronunciamentos de minha autoria, em protesto contra a queima
de centenas de toneladas de milho, totalmente apodrecidas enquanto guaIdadas sob a responsabilidade da CONAB, em Rondonópolis, no ano de 1991.
Estes alimentos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, teriam servido para suplementar a dieta de pessoas carentes, crianças, e mesmo de mães que amamentavam seus ftlhps.
Este é um exemplo vivo de como a mesma burocracia que
providencia e cuida das estatísticas oficiais - como, por exemplo,
pesquisar e divulgar os índices de mortalidade infantil - ironicamente contribui para anmentar os mesmos, através do entrave da.
máquina govemamental pretensamente reguladora dos estoques.
Muitos dos membros desta Casa peregrinaram por vários
anos pelos gabinetes ministeriais reivindicando o que propõe hoje
o Poder Executivo com relação aos estoques da CONAB, eu mesmo já me avistei com alguns dos ocupantes das principais cadeiras
dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda, não s6 para denunciar, mas antes, pedir providências que beneficiassem os necessitados.
Tenho certeza de que esta proposta será prontamente aprovada na presente sessão. Ainda que tardia, a iniciativa é oportuna.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, diversos Parlamentares têm utilizado a tribuna para IlllIIIÜestarem seu descontentamento em relação a artigos de diversos jornalistas que criticam o
comportamento da maioria desta Casa nos recentes episódios de
votação das emendas aqui enviadas. Tenho em mãos IlllIIIÜestação
do Ministro das Comunicações, Sr. Sérgio Roberto Vieira da Motta, confirmando que houve troca de cargos por votos e assumindo,
publicamente, que os jornalistas - que se IlllIIIÜestaram criticando
essa postura - de certa maneira, não inventaram, nem criaram, talvez tenham exagerado; mas refletiram uma verdade que, no fundo,
aconteceu e acontece no momento dessas votações no Congresso
Nacional.
Quero, portanto, afirmar que estou encaminhando um requerimento ao Sr. Ministro das Comunicações, solicitando o nome
de todos os indi~dos, suas qualificações técnicas e a negociação
política ocorrida. E o mínimo que posso fazer, neste momento, dadas as evidências que se mostram nesse tipo de relação que se estabeleceu entre o Poder Executivo e setores desta Casa.
Quando se fala no discurso da modernização, da entrada do
País no novo mundo, em novas relações de trabalho e de gerenciamento, conclui-se que estamos superando os "dinossaUros", a política à antiga, mas vimos exatamente o contrário: Ministro de
Estado vir dizer que pratica, à luz do dia, a política do "é dando
que se recebe". E, ao mesmo tempo em que se fala em processo de
privatização, assistimos à entrada escandalosa dos interesses privados na máquina do Estado, confmnando que a grande discussão
que deveríamos fazer nesta Casa seria sobre desprivatização do
Estado brasileiro e não sua desestatização. Está aí dito com todas
as letras, com todas as evidências, que o discurso daqueles que falam em modernizar o Estado brasileiro, em agilizá-lo, em deixá-lo
livre das corporações, é mentiroso e falacioso. Aqui, estamos assistindo à presença ostensiva da negociata e da negociação na ocupação desses cargos. Está criada, portanto, não a figara do
"dinossauro", mas a do "cretinossauro", aqueles que falam mal da
relação estabelecida na máquina do Estado brasileiro, mas que, no
entanto, vão buscar os cargos de Estado para exercer e fazer a sua
política de clientela fisiol6gica, logicamente usando a própria máquina do Estado. Não dá para aceitar esse tipo de discussão e
acontecimento que são praticados corriqueiramente, no momento
em que se anunciam novos tempos na política brasileira. Na verdade, assistimos a velhas e retrógradas práticas que IlllIIIÜestam o

clientelismo mais antigo, mais rancoroso e mais tradicional das
elites dos coronéis da política deste País.
Portanto, encerro as minhas palavras IlllIIIÜestando a preocupação de saber que o acontecido na discussão de proposta de
emenda que quebrou o monopólio das telecomunicações se repetirá em outros momentos nessa relação perniciosa que ocorre entre
segmentos desta Casa e o Executivo.
Não estamos aqui para ser coniventes com esse tipo de
comportamento, mas, lamentavelmente, para concordar com o teor
de alguns artigos que estão sendo publicados, dada a evidência das
provas que aqui são expostas não por jornalistas, não por oposição
ou por alguém que esteja contra o Govemo, mas pelo próprio Ministro das Comunicações, que admite que houve troca de cargos
por votos, o que seria, na verdade, não uma barganha, mas uma
"negociação política" - entre aspas. É evidente que não temos
qualquer ilusão de que os cargos de governo e de confiança sej8!Jl
alvos de preocupação de quem está no Poder Executivo. Mas é
preciso que o Govemo tenha transparência e ética nessas relações
e estabeleça de uma forma direta, à luz do dia, com a sociedade,
outro tipo de conduta, não essa que está por macular as relações
políticas do Executivo com o Parlamento brasileiro, fazendo com
que vários articulistas coloquem em questionamento nosso comportamento nos diversos momentos dessa relação do Parlamento
com o Executivo.
Era o que tinha a dizer, e anexo o requerimento que dirijo
ao Sr. Ministro das Comunicações.
REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° DE 1995
(Do Sr. Fernando Ferro)
Solicita-se informações ao Sr. Ministro das Comunicações a respeito das recentes nomeações dos
Cargos "ad nutum" do Sistema Telebrás.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex·, com base no art. 50 da Carta Magna e na
forma dos art. 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que ouvida a Mesa, sejam solicitadas infonnações ao Sr.
Ministro das Comunicaçõe3 no sentido de esclarecer a esta Casa
quanto as nomeações em Cargo de Provimento em Comissão, ou
Adinuto do Sistema Telebrás, a partir de 31 de maio de 1995. Assim solicitamos a relação dos nomeados, as qualificações técnicas
dos nomeados, os respectivos cargos, os vencimentos e remunerações, e de quem foram as indicações políticas para a efetivação das
nomeações aludidas.

Justificação
Foi publicado no jornal Folha de S. Paulo, de 14 de junho
de 1995, matéria em que o Sr. Ministro das Comunicações, S. Ex·
Sérgio Motta, em que afnma ter havido negociação política no
preenchimento dos Cargos em Comissão do Sistema Telebrás, facilitando aprovação da PEC das TelecomunicaÇões.
Destaque-se, com o fulcro no art. 37 da Carta maior a Administração Pública deve ser regida pelos princípios angulares da
moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade.
Assim, como ftscal da sociedade é mister lutar pela transparência administrativa.
Sala da sessões, 14 de junho de 1995 - Deputado Fernando
Ferro.
O SR. SILVIO ABREU (pDT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs: Deputados tem-me causado
extrema inquietação do rumo do processo de apreciação pelo Con-
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gresso das emendas constiucionais que abrem nossa economia ao
capital internacional. Não se pode admitir que o atual Parlamento
eleito sem mandato constituinte extrapole dessa maneira suas atribuições ao promover, a titulo de emendas, mudanças de tal magnitude no texto constitucional.
O ato de emendar a Constituição, nobres colegas não pode
ser concebido como mais que aterá-la pontualmente, adaptando
seu texto às continuas modificações da vida nacional. O pacote de
emendas propostas pelo Executivo, ao contrário, altera de forma
completa a concepção de Pais pelos Constituintes de 1988 na nossa Carta Magna após prolongado e fiutifero debate político.
Pois bem, Sras. e Srs Deputados, não bastasse esse grave
desvirtuamento na utilização, pelo Congresso, da Prerrogativa de
emendar a Constituição as reformas estão sendo feitas a toque de
caixa, sem a discussão política indispensável para que se decida,
de maneira adequada, os rumos do País.
Lementavelmente, a tribuna foi substituida por um balcão
de negócios, onde votos favoráveis à reforma são trocados por
condições privilegiadas na nengociação do pagamento da dívida
agrícola dos latifundiários ao Banco do Brasil.
No lugar do saudável debate parlamentar que ultrapassa as
fronteiras do Congresso e mobiliza a sociedade, assistimos a um
triste espetáculo de manipulação da opinião pública através de dados falsos e raciocínios falaciosos, que escondem com habilidade
traiçoeira a brutal recessão que advirá dessas reformas.
m dos argumentos preferidos pelos defensores das mudanças é o de que com a privatização, vamos ter produtos bons e baratos. Isso é mentirá. Em todos os países onde os serviços publicos
foram privatizados não houve um único preço de atividade privatizada que não subisse, em valor real.
Tomemos o exemplo das telecomunicações. na Argentina,
a privatização do setor elevou o preço das tarifas em 295%. No
México, o aumento foi de 132%, e, na Inglaterra, de 59%. Se hoje
pagamos no Brasil, menos de dois centavos de dólar por um impulso telefônico preço que democratiza de forma admirável o
acesso aos serviços de telefonia - isso se deve caracteristicas empresariais exclusivas de uma estatal.
Uma instituição pública, ao contrário das empresas privadas, tem compromissos sociais que em muito ultrapassam a mera
busca do lucro. Ao traçar suas estratégias de expansão, ela leva
em conta o retorno dos investimentos para o país e não apenas
para a empresa, fazendo, por exemplo, com que os serviços mais
rentáveis prestados às regiões mais ricas fmanciem a oferta de serviços básicos às regiões de menor renda.
É esse tipo de perspectiva que pexmite à Petrobrás por
exemplo, vender os produtos que saem de suas refmarias por preços 20% inferiores aos preços internacionais, transferindo para a
sociedade um ganho anual de cerca de dois bilhões de dólares.
Os arautos do privatismo costumam rotular de anacrônica a
manutenção dos monópolios estatais em setores estratégicos da
vida nacional, em oposição à modernidade em que o Brasil autmaticamente ingressaria com as privatizações.
Se for este um critério válido para separar nações modernas
de anacrônicas estamos, sem dúvida, em muito boa companhia.
Anacrônica é, então a França cujos serviços postais e de telecomunicações são estatais e servem de modelo para o mundo todo; e
também os Estados Unidos, paraíso do livre mercado, que nunca
quis vender sua eficiente estatal de transportes urbanos coletivos.
No setor do petr6leo,em especial, o monopólio do Estado é
algo tão sabidamente vantajaso para um país que mais da metade
das reservas planetárias desse mineral é controlada por vinte e oito
estatais.
podem estar certos, Sras. e Srs. Deputados por trás dos ar-
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gumentos daqueles que defendem o fim do mon6polio brasileiro
do petróleo esconde-se a pressão das seis grandes multinacionais
do setor, que atualmente controlam reservas suficientes para apenas mais onze anos de produção e por isso lutam, desesperadamente, para quebrar monopólios nos páises onde percebem que
isso é possível.
Outra falácia repetida à exaustão para defender as privatizações é a de que as estatais oneram a capacidade de investimentos
do Estado brasileiro, consumindo recursos que poderiam ser canalizados para a área social.
Pois saibam, nobres colegas, que desde 1973 a Petrobrás
não usa um centavo do Governo em seus projetos. Ao contrário,
paga impostos e royalties com o produto da venda de seus serviços
e produtos, e ainda investe cerca de 180 milhões de dólares por
ano no desenvolvimento de tecnologia adequada às necessidades
nacionais.
Quanto à Telebrás, deve-se esclarecer que a participação da
União nos investimentos gerais do sistema não ultrapassa os 4,%.
O capital da Telebrás é por sinal,um dos mais democratizados do
mundo, sendo pexmitida a participação acionária até a estrangeiros.
Não há nenhuma razão para acreditarmos que o fim dos
monopólios a abertura dos cofres internacionais para investimentos maciços em área estratégica no Brasil. Estudos da Unicamp revela que, cem anos seis, mil e onze multinacionais investiram no
País 72 bilhões e meio de dólares, menos do que uma única estatal
brasileira a Petrobrás nos seus quarenta e um anos de existência.
A greve dos petroleiros acrescentou mais um argumento
falso ao arsenal dos que querem torrar o patrimônio público. Os
privatistas agora garantem que, com o flID. dos monopólios, as greves também acabarão. Ignoram - ou melhor fmgem ignorar - greves como a dos caminhoneiros americanos, sem qualquer vínculo
estatal, que estão entre as maiores e mais violentas da história das
lutas sindicais; ou greves dos metalúrgicos paulistas na decada de
80, entre tantas outras promovidas por categorias fortes e organizadas do setor privado.
O modelo econômico neoliberal que o Governo pretende
implantar no País com esse pacote de refotmas provocou o desastre da economia mexicana e não há por que acharmos que no Brasil o enredo será outro.
Como representantes do povo nesta Casa, Sras. e Srs. Deputados, temos o dever de resistir às tentativas espúrias de queimar
o patrimônio do País para saciar o apetite dos especuladores internacionais. Não permitamos que, sob o pretexto de uma falsa modernização, nossa soberania seja ameaçada com a entrega de setores
estrátegicos da Nação a poderosas corporações multinacionais.
A gravidade deste momento exige que- coloquemos os legítimos interesses do País acima de compromissos pessoais ou vinculação partidária, unindo-nos .na defesa do espírito da
Constituição de 1988 a qual todos juramos fidelidade ao iniciarmos nossos mandatos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PR1ANTE (pMDB - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria da anuência de V. Ex· para dar
como lida justificativa de projeto de lei que apresento nesta oportunidade.
Meu projeto diz respeito à criação de áreas de livre comércio no Estado do Pará, consid~rando suas fronteiras com as Guianas e o Suriname, um Estado para o qual converge uma 'migração
extremamente acelerada, tendo em vista os demais Estados vizinhos, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, que são hoje
contemplado.s com áreas de livre comércio, numa política de interligação latino-americana.
Por isso, sendo o Pará um Estado fronteiriço que contém to-
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das as.condições favoráveis a um maim desenvolvimento e sendo
agente propulsor exatamente da redução dessas desigualdades sócio-econômicas, apresentamos um projeto criando as áreas de livre
comércio no Município de Altamira, pólo na Transamazônica, que
margeia o rio Xingu; no Município de Santarém, considerado a capital do oeste do Parã, pmtanto também pólo em toda a calha do
rio Amazonas e dos Municípios situados ao longo da rodovia SantarémlCuiabá; no Município de Marabá, que é pólo no sul e sudeste do Pará; e no Município de Salin6polis, banhado pelo Oceano
Atlântico, com uma capacidade extraordinária para o incremento
do turismo.
Espero que esse projeto possa ser aprovado pelos companheiros nesta Casa.

JUSIIFICATIVA A QUE SE REFERE O ORA-
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Justificativa

Junho de 1995

nhado pelo Oceano Atlântico, representa uma porta para o incremento do turismo e do comércio da região nordeste do Parã.
Já Santarém, às margens do Tapajós, é considerada a capital
do oeste do Pará, pm estar consolidado como pólo de todos os
~nicípios localizados na calha do rio Amazonas e situados ao
longo da rodovia Santarém-Cuiabá.
O projeto, ao ser concebido dentro de um visão estratégica
de desenvolvimento do Parã, não visa a contemplar determinados
Municípios, e, sim, estimular o crescimento sócio-econômico· do
Estado como um todo.
As Áreas de Livre Comércio de Altamira, Marabá Salin6p'olis e Santarém, ~to, são fundamentais a que o Estado do
Pará disponha de mecanismos e instrumento!!. capazes de minimizar seus problemas internos e, ao mesmo tempo, desenvolver a
AmaZÔnia e ampliar as relações comerciais do Brasil com os demais países da América Latina.
Sala das'Sessões, 14 de junho de 1995. - Deputado José

Com o objetivo de reduzir as desigualdades s6cio-econômi- Priante.
cas regionais, desenvolver a região Nmte do País e incrementar o
O SR. CIRO NOGUEIRA (BlocolPFL - Pi Pronuncia o
comércio com os demais países da América Latina, foram criadas
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, faz
as Áreas de Livre Comércio (ALC) de importação e exportação.
pouco tempo tive oportunidade de fazer pronunciamento sobre os
Atualmente, são oito as ALC implantadas e em pleno fun- enormes prejuízos que trazem ao Erário as obras inacabadas. Agocionamento no Norte do País: a de Guajarã-Mirim, em Rondônia; ra volto a uma delas.
de Paracaima e BOnflID, em Romima; Macapã e Santana, no AmaEm Teresina, minha cidade, sobre o rio Parnaíba, ~ ao
pá; Brasiléia, no Acre; e Cruzeiro do Sul e Tabatinga, no Ama7Dnas.
longo de todo o seu curso separa o Estado do Piauí do Estado do
Esses Municípios, desde que começaram a funcionar como Maranhão, encontra-se o que restou do início de construção da
ALe, vêm experimentando um crescimento social e econômico Ponte da Amizatie, 'que uniria a capital Teresina à cidade mamaté então desconhecido. Esses benefícios, entretanto, não chega- nhense de Timon, situada do ootro lado do rio, em frente à capital
ram ao Parã, o WllCO dos seis Estados da Região Norte ainda não piauiense.'
contemplado com a implantação, em seu tenit6rio, de Áreas de LiOs beneficios que resultariam 4a consllUção dessa ponte
vre Comércio.
para os moradores de Timon seriam inumeráveis. Ao longo do
O Parã, assim como qualquer ootro Estado do Norte do tempo, Teresina tem propmcionado tudo aos mmadores de Timon
País, necessita, igualmente, de medidas gue contribuam para rea- - mercado de trabalho, oferta dê educação e saúde, Comunicação.
quecer sua economia, gerar empregos, reduzir os impactos am- :rudo Timon recebe através do Piauí. O c6digo DDD de Timon é
bientais, elevar a qualidade de vida da população e reintegrá-lo ao 086, pois a rede telefônica instalada.em. Timon pertence ao Sistedesenvolvimento s6cio-econômico vivido pm ootras Unidades da ma ~EPISA- Telecomunicações ç)Q Piauí S.A.
Federação.
Uma ponte ligando o Piauí a Timon, justamente à altura do
Isso, entretanto, não vem ocorrendo. Nas últimas décadas, o centro de Teresina, seria de extréma importância para Teresina e
fluxo migratório vem crescendo aceleradamente, provocando gra- Timon. A ponte da Amizade foi iniciada há vários anos e hoje noves danos sociais, econômicos e ambientais, sem que medidas se- tam-se apenas os tubulões construídos, as partes que seriam a sus,jam adotadas para compensd esse crescimento populacional tentação da ponte.
Resta saber até ,uando as partes ja construídas servirão
desordenado, muito menos para consolidar sua posição de pólo de
desenvolvimento da Amazônia.
para os fms a que se destinam. Até quando servirão para sustentáPara gerar beneficios sociais e econômicos proporcionais ao .culo dos vãos da ponte. Até quando os gastos até hoje realizados
crescimento demográfico do Estado e, com isso, equilibrar as de- podemo ser aproveitados para uma eventual continuação da obra
mandas decorrentes dessa migração acelerada, nada mais justo, desejada pela população das duas cidades.
. Ao se chamar a atenção sobre obra tão impmtante para as
portanto, do que encontrar mecanismos de Estado que contribuam
comunidades do Piauí e Maranhão, o que se pretende é sensibilizar
para reduzir essas disparidades.
Eis pmque estamos propondo a criação das Áreas de Livre as autoridades federais, responsáveis pela construção da ponte,
Comércio em Altamira, Marabá, Salin6polis e Santarém, com a fi- . para sua conclusão, dados os henef'Icios que proporcionarão
nalidade de promover o desenvolvimento das diversas regiões· do duas cidades.
Que se levante urila voz para despertar goveJ;llos da letargia
Estado do Pará e incrementar as relações bilaterais da Amazônia
com países vizinhos, estimulando uma melhm política de integra- em que se encontram e para que obras da' maior magnitude sejam
recomesadas e concluídas.
ção latino-americana.
E o que faço para honra e glória do nos&<} povo.
Esses Municípios estão localizados em regiões estratégicas
para a economia do Parã e da Amazônia. Altamira, por exemplo,
O SR. ANTÔNIO BRASll.. (pMDB - PA. Sem revisão do
situa-se em plena TransamaZÔnica, sendo o Município-pólo de de- orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputàdos, tenho em mãos
zenas de cidades e vilarejos situados ao longo daquela rodovia e às um documento do Departamento Nacional de· Comrostíveis, da .
margens do rio Xingu.
Divisão de Fiscálização, que mostra fato estranho na rotina de
Marabá, por sua vez, é o maior centro urbano e econômico coiltrole dos tenninais de combustíveL (j itém 9 diz:
.
de toda a região sul e sudeste do Parã.
''Em análise, através dos relatórios apresentados
8alin6polis, por seu turno, é um Município que, por ser bano movimento do dia 16, conforme cópia anexa, das coo

às
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tas destinadas às companhias que operam neste terminal,
é estranha a atitude da Shell do Brasil em retirar apenas
50% da cota diária destinada para a mesma, visto o problema do desabastecimento que vem acontecendo na Cidade de São Paulo."
Sr. Presidente, apresento esse documento à Mesa e solicito
que envie oficio não só ao Departamento Nacional de Combustíveis, como também à Shell do Brasil, solicitando explicações sobre o referido fato.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar de algumas questões que considero de extrema
importância.
A Justiça do Trabalho, quando um trabalhador pleiteia seus
direitos, demora cinco on dez anos para resolver defmitivamente a
demanda, e o trabalhador, muitas vezes, perde a vida antes de ter
reconhecido o seu direito.
Entretanto, neste momento, a Justiça do Trabalho funciona
com uma agilidade extráordinária para penalizar os trabalhadores
petroleiros que saíram da greve há poncos dias. É encandalosa a
forma com que essa Justiça consegue agilizar a penhora dos bens
dos sindicatos, chegando ao extremo, inclusive, da extrapolação
do direito quando hoje, na intetpretação da sentença judicial, a Petrobrás não está repassando para os sindicatos recursos destinados
ao pagamento de salários de funcionários dos sindicatos, o que a
lei brasileira proíbe. Recursos destinados ao pagamento de salários
são impenhoráveis, pela legislação brasileira.
Não podemos permitir, Sr. Presidente, que atitudes como
essa ameacem a organização dos trabalhadores de qualquer categoria, em particular, neste momento a dos petroleiros.
O Governo investiu f~ no desmonte da organização do
interlocutor. Um Governo que se pretende democrático não pode
permitir que uma situação como essa prevaleça.
Quero deixar registrado que a Ordem dos Advogados do
Brasil acaba de constituir uma comissão para apurar as condições
em que ocorreram os julgamentos de greve dos petroleiros.
Enfun, hoje, temos uma real suspeita consolidada e manifesta pela entidade legitima, que é a OAB. Da mesma fOlma como
hoje vem o meu companheiro, Deputado FeJ.mllldo Ferro, requerer
ao Congresso Nacional sejam investigadas as condições em que se
têm dado as negociações nesta Casa, a OAB procura hoje descobrir e entender quais foram os interesses que sustentaram a discussão em tomo do julgamento e da penhora dos bens do Sindicato
dos Petroleiros.
Com relação à situação dos petroleiros, está claro que os
Parlamentares têm sido enrolados e enganados pelas autoridades
governamentais, na medida em que um grupo de líderes desta
Casa, representantes dos partidos da base governista, assinaram
uma proposta dos termos do acordo que sinaliza para a revisão e
cancelamento das demissões dos trabalhadores petroleiros em função da greve. Ocorre que a Petrobrás não reviu uma única demissão das anunciadas anteriormente ao fim da greve. E cria uma
condição hoje que coloca em xeque a credibilidade das lideranças
destaCasll.
É nesse sentido, Sr. Presidente, que venho a esta tribuna
conclamar os Srs. Deptuados, que assinaram aquela proposta que
conduziu ao fim da greve dos petroleiros, a enCllJninharmos juntos
um projeto anistiando as entidades sindicais de pagamento das
multas estabelecidas pelo TST e outro assinado por todos os Líde·
res. Posso retirar os meus projetos sobre o tema, para que tramitem
nesta Casa os projetos de autoria desses líderes que tiveram a
consciência da necessidade de buscar uma SlÚda para aquele imo
passe. Sugerimos, portanto, que se anistiem as entidades sindicais

Quinta-feira 15 13191

dessa multa absurda que, na verdade, inviabiliza a oganização dos
trabalhadores, e que se estenda essa anistia aos trabalhadores punidos.
Na verdade, assumimos com aqueles trabalhadores o compromisso de ooscar o estabelecimento da revisão das demissões e
seus cancelamentos. Não podemos permitir que eventuais autoridades do Governo, da direção de uma empresa estatal inobservem
o compromisso e as responsabilidades assumidas pelas lideranças
desta Casa.
Estaremos colhendo assinaturas para um pedido de urgência
urgentíssima para a tramitação dos projetos de anista. Mas, caso as
lideranças que assinaram aquele documento no fmal da greve,
como os Deputados Inocêncio Oliveira, Franco Montaro, José
Aníbal, Nelson Marquezelli, José Pinotti, Luiz Henrique e Arthur
Virgílio Neto, concordem com a elaboração de um projeto de anistia, dispensaremos o pedido de urgência urgentíssima através de
requerimento.
Portanto, deixo registrado aqui este apelo.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem revislio
do orador.) - Sr. Presidente, com sua permissão, quero me apoiar
no art. 96 para dizer que ontem, no fmal do expediente, por não
haver outra alternativa, fIZ uma reclamação que até o momento
não mereceu resposta por parte da Mesa e por isso o meu apelo a
V. Ex· neste momento.
Vou relatar brevemente os fatos. Sou membro da Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Por proposta
deste Deputado, foi aprovada a criação de uma subcomissão denominada genericamente Subcomissão do Sivam. Esta subcomissão
teve vários problemas e, até o momento, apesar de não ter tomado
nenhuma iniciativa e de ter retardado, inclusive, o requerimento
que fIZemos ao Tribunal de Contas da União, já apresentou relatório. Com a seriedade que avalio merecer o assunto, ao ser apresentado o relatório, pela primeira vez na Comissão fui obrigado a
pedir vista. Ontem houve nova reunião da Subcomissão. Deliberadamente, não compus o quorum, até porque, como minoria, quero
debater mais e melhor este assunto.
Entretanto, o Sr. Presidente da Comissão, que também é o
Relator, segundo um funcionário da Comissão me informou - não
levantamos a questão de ordem, naquele momento, porque estávamos fora da Comissão - teria contabilizado este Deputado para encerrar a discussão. E convocou nova reunião para hoje, às
14b30min, para que seja votado o reférido relatório.
Como apresentei um plano de trabalho, caso haja a disposição dos demais pares dessa Subcomissão, poderemos combinar e
produzir ali algo supérior. Disso decorre a necessidade de a Mesa
nos informar sobre a questão de ordem que apresentamos ontem,
se já:fez ou não a investigação. Se não fez, queria apelar para a urgência, visto que, às 14b30min, poderei estar me defrontando com
uma situação sem saída.
Peço a V. Ex· que providencie a resposta.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Quero informar
ao Deputado Arlindo O1inaglia que solicitaremos a mais imediata
providência para que V. Ex· tenha a resposta devida a sua questão
de ordem.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Agradeço, Sr. Presidente, pela atenção. S6 queria enfatizar a gravidade do fato. Foi de
um autoritarismo, para mim, inusitado romper com o Regimento
Interno da Climara dos Deputados, romper com a democracia que
deve imperar nesta Casa. Acho isso inaceitável sob qualquer aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala.
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vra ao Sr. Carlos Santana.
. O SR. CARLOS SANTANA (PT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
novamente para dizer que os trabalhadores ferroviários, desde a
sua data-base, 1° de maio,.tiveram que fazer quinze dias de greve.
E por quê? Porque o piso salarial dessa categoria é hoje de 160
reais, e um engenheiro no último nível de carreira, com mais de
vinte anos de casa, ganha em torno de 700 reais.
Depois da greve, começw o processo de negociação que já
vem se arrastando há mais de três semanas, e nada ainda foi executado. É verdadeiramente ditatorial o controle exercido sobre as
empresas estatais. Suas direções ficam a ele subordinadas, semnenhuma margem de manobra para negociarem. Por isso é que hoje
os ferroviários de todo o Brasil estão insatisfeitos, como, por
exemplo, os trabalhadores do Flumitrem, no Rio de Janeiro, da
CBTU e os aposentados, que sabem que teremos de retomar ao
movimento.
Assistimos nesta Casa a discursos demag6gicos, dizendo
que está tudo bem, que a inflação está dominada e que todos estão .
com real no bolso. No entanto, verificamos que a miséria cresce
cada vez mais. Nesta cidade, há quinze dias o comércio teve de fechar suas portas; no Rio de Janeiro, a situação está caótica, o número de desempregados está cada vez maior. Ontem, lemos na
Folha de S. Paulo que o número de trabalhadores desempregados
naquele Estado também é grande.
Sr. Presidente, nós, ferroviários, que já tivemos remuneração decente, hoje não temos qualquer estímulo para o trabalho. Pedimos, então, ao Presidente da República e ao Ministro dos
Transportes que façam com que as direções das empresas estatais
tenham mais flexibilidade para negociar e o 6rgão ditatorial que
controla essas empresas mantenha-se na sua posição.
Ouvimos discursos eloqüentes, dizendo que as empresas estatais têm de dar lucro. Mas, quando isso ocorre, o lucro não póde
ser repassado para os funcionários. Na última greve, em Santos, o
presidente da empresa disse que poderia dar remuneração; o Ciset
disse que não poderia concedê-la.
O Tribunal Regional do Trabalho de Santos homologou ontem um acordo. Mas a própria empresa foi obrigada a recorrer ao
Supremo Tribunal.
Há verdadeira ditadura no tratamento dado aos trabalhadores
assalariados deste País. Não é possível continuannos dessa fonna.
Fala-se em desindexação. Como? Qual será a referência dos
trabalhadores deste País? Verifica-se, hoje, uma massa de operários desempregados, cada um querendo pegar o emprego do nutro,
e que o movimento sindical está indo para o buraco. Por quê? Porque há uma polftica que visa a trucidar completamente o movimento sindical do nosso País.
É preciso reflexão neste momento. É preciso organização
de todos nós. Aqueles que hoje vêm fazendo discursos eloqüentes
daqui a três ou quatro meses constatamo quebradeiras, que já: c0meçaram a acontecer. Os próprios bancos vão passar a sofrer retaliações. A miséria neste País está cada vez niaior. BlIia olhar o·
exemplo do meu E~tado, o Rio de Janeiro, onde o problema social
agrava-se a cada dia e a fome solapa as favelas, os guetos e a classe operária do País como um todo.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ouvimos alguns
oradbres fazerem apologia da redução das taxas de juros, ~fesa
esta escudada, sobretudo, na análise do que diz o art. 192 da nossa
Constituição.
.
Sr. Presidente, sabemos que tais declarações têm o objetivo
de atingir o Presidente da República, o principal responsável pela
condução da polftica econômica do Governo. Devemos esclarecer
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que essa é uma discussão falsa. Ao Presidente da República, aoa
Governo Fernando Henrique Cardoso interessa, basicamente, a satisfação da pop.1lação brasileira, a manutenção integral dos direitos de cada cidadão e a manutenção dos maices das taxas de juros
em patamares efetivamente compatfveis com a realidade do mercado.
Os defensores da idéia da manutenção das taxas de juros em
até 12% querem, na verdade, baixar por decreto algo que só pode
ser determinado pelo mercado. Algumas pessoas acham que, por
defenderem práticas como essa, situam-se mais à esquerda de um
possível arco ideo16gico. Isso não é verdadeiro. A rigor, o que está
escrito no art. 192, sobretudo no seu § 3°, é uma rematada tolice.
Não é por decreto que se pode baixar a temperatura das pessoas, o
custo dos juros, e que se pode aumentar a longevidade do ser humano. Somente através da condução de uma polftica econômica
séria, sem a concessão de facilidades, poderemos garantir o equilíbrio da nossa moeda e do Plano Real, a fim de manter o Brasil
num nível de civilidade comparável ao de outros países do mundo.
Aliás, o Deputado Herculano Angbinetti há pouco fez proficiente intervenção a respeito da situação da Caixa Econômica Federal. Esta instituição ''henlou'' - entre aspas - as atribuições que
no passado foram do antigo Banco Nacional de Habitação. Manifestou-se o ilustre Deputado pelo saneamento da empresa, pela recuperação dos créditos do Fundo de Compensação.de Variações
Salariais. O que talvez S. Ex· não tenha dito é que o que houve de
equivocado não foram os modelos matemáticos, que instruíram o
lançamento do FCVS, e sim, a adoção de medidas paternalistas, de
polfticas clientelistas, que reduziram os níveis de taxas de reajJste
das prestações, levando aquele Fundo ao caos em que se encottra hoje.
Vemos o atual Presidente da Caixa Econômica Federal, não
sei se bem ou mal informado, asseverar que a Caixa Econômica
Federal deve 40 bilhões de dólares em função das dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais. O erro não está nos
modelos matemáticos do Banco·Nacional de Habitação, mas,
como já afinnei, nas polfticas protecionalistas e clientelistas que
sobrevieram aos modelos que levaram aquela instituição à extinção. É o que pretendem, hoje, alguns que ainda defendem a manutenção de uma taxa de juros de 12% ao ano. Uma medida infeliz
que está inserida na nossa Constituição e que dela deve ser extitpada.
Não temos o direito cívico de negar ao Presidente da República o poder, a responsabilidade de manter as taxas de juros ao nível exigido para a condução da polftica econômica.
Sr. Presidente, pedi licença para ocupar esta trioona a fun
de fazer uma veemente defesa do Governo Fernando Henrique
Cardoso e da sua polftica econômica, que, embora não seja a melhor, é aquela que nos é possível. .

Durante.o discurso do Sr. AyrtonXerez. o Sr. Ronaldo Perim, ]0 Vice.Presidente, deixa a cadeira da·
pr~sidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Alexandre Ceranto.
O SR. ALEXANDRE CERANTO (BlocolPFL - PRo Pr0nuncia o ,seguinte diSCQISO.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, tenho o ~r, na data. de hoje, de ocupara tribuna desta
Casa para pedii o apoio de V. Ex"s para um projeto de lei, de minha autoria, que tramita na Câmara Federal.
Trata-se do Projeto de Lei nO 469, de 1995, que, distribuído
à Comissão de Seguridade Social e Família e tendo como Relator
o nobre Deputado José Coimbra, estabelece medidas de proteção
ao trabalho do menor edá outras providências•.
Sr. Presidente, venho de uma região estritamente agrícola,
especificamente canavieira. Lá, o maior problema é a mão-de-
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obra. Para solucionar a questão, os donos de fazenda utilizam toda
e qualquer possibilidade. E muitas vezes o menor é a solução. O
menor que desempenha o trabalho de um maior e ganha a metade
desse adulto que ele cobre. O menor que muitas vezes sustenta
uma casa. O menor que necessita de ajuda, de escola, de apoio e
que se vê explorado, massacrado com um trabalho sobre-humano
e, o que é pior. pago indignamente e quando é pago.
Temos no meu Estado, o Paraná, uma ação de Governo,
magistralmente dirigido pelo Doutor Jaime Lemer, toda voltada
para o menor. Basta citar o programa Da Rua para a Escola.
Investindo no menor, o retomo é garantido. Nós já tivemos
nossa oporlllnidade e, bem ou mal, estamos por aí. O menor não,
ele necessita fundamentalmente de ajuda, de norte. Devemos proporcionar a ele condições de ter um futuro, de ser respeitado, e
conseqüentemente respeitar os outros.
Se conseguirmos detenninar com clareza os caminhos a serem seguidos, estaremos norteando a comunidade. O menor é o futuro, basta que decidamos qual futuro queremos.
Somos o poder, nesta hora atual, não podemos mais postergar soluções, não podemos mais esperar que outros resolvam, não
podemos mais transferir ou criticar. A hora é agora.
Conto com o apoio dos Senhores.
O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a Caixa Ec0nômica Federal é agente de desenvolvimento econômico do País.
Atua no fomento à habitação, saneamento básico, captação de
poupança e administra os principais fundos sociais do Estado brasileiro. Sua presença, como agente econômico compensatório, na
aplicação de políticas ~blicas, configura um poderoso e inalienável instrumento distribuidor de renda do País, portanto, promotor
de justi~ social. A sucessão de governos e a politicagem que grassoo em sua administração, notadamente na era Collor, fragilizoo
esta instituição e disseminou inúmeros vícios administrativos e irregularidades funcionais. O reconhecimento ~destes problemas e
propostas saneadoras para sua otimização é uma necessidade para
todos: direção, funcionários, correntistas, poupadores, todo o povo
brasileiro.
Entretanto, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a atual
Presidência, exercida pelo Sr. Sérgio Cutolo, tem investido em
forte campanha promocional do Plano de Racionalização e Competividade, utilizando para tal versões agressivas à estabilidade e
bom funcionamento da instituição. Na ânsia refoonadora, que, segundo o Sr. Cutolo, busca otimizar a Caixa e aproximá-la da p0pulação, são utilizados dados negativos sobre a instituição. Tal
ênfase poderá provocar a desestabilização da Caixa na sua relação
de conf'tança com a sociedade brasileira. Este não é defmitivamente o papel de uma presidência que tem a tarefa de dirigir um conglomemdo social de imprescindível valor social e político para o País.
Os números divulgados pelo Sr. Cutolo, confundem a opinião ~blica sobre uma correta avaliação da Caixa, obscurecem a
gestão dos fundos públicos e marginalizam os funcionários. da instituição na proposta de racionalização. Um contexto que aponta
para o desmonte da Caixa e não para sua plena eficiência nas políticas sociais do Governo.
Por estas razões, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados vimos fazer está denúncia e estaremos encaminhando, paralelamente, representação ao Ministério Público no sentido que o Sr.
Cutolo seja responsabilizado por esta política ofensiva, dsicriminat6ria e destrutiva de uma instituição que deveria: ser, pelo contrário, bem dirigida e administrada para o interesse público.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (pE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, um exemplo do
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que pode ser feito quando uma administração municipal tem determinação de servir à coletividade está sendo dado pela Prefeitura
de ltapissuma, Pernambuco. A limpeza urbana, sempre um problema para os Municípios, recebe tratamento em que a dificuldade de
recursos é superada pela criatividade e envolvimento da comunidade.
Em sistema de revezamento, 629 mulheres são utilizadas
para a varrição diária de todos os lograduros de Itapissuma, onde
100% do lixo produzido é coletado.
Há quatro meses, a Prefeitura inaugurou uma composteira
artesanal, tendo condições de trl!Íar 30% do lixo produzido. Vidros, plásticos, metais e outros materiais, depois de separados, são
vendidos, a indústrias, com o lucro dessa venda revertido na compra de equipamentos e material escolar.
Já o material orgânico - restos de comida, frutas etc. - é
transfoonado num nutriente para hortas de elVas medicinais, c0munitárias e escolares que abastecem a rede de creches e escolas
municipais.
Para maior participação da comunidade, foi lançada uma
campanha através de carros de som. cartilhas, e outros meios de
divulgação, conscientizando os habitantes da importância da coleta seletiva, que é feita a cada duas semanas.
Para complementar o trabalho que vem sendo desenvolvido, a Prefeitura pretende construir um aterro sanitário, para depósito do lixo não reaproveitáve1. Através da FIDEM - Fundação de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, já foi identificado o local desse aterro, cujo projeto encontra-se em fase de
elaboração.
O Prefeito Yves Ribeiro, portanto, está de parabéns pela
iniciativa de, com um programa adaptado à realidade local, resolver o problema da limpeza urbana, ao mesmo tempo em que utiliza este programa para a educação da comunidade e envolve todas
as etapas do processo em beneficio da população.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, não é apenas por seu território imenso que o Brasil está
dividido com regiões. Já em tempos remotos, o Governo português, justamente por motivos geoeconômicos regionais, foi obrigado a dividir a Colônia em dois governos, um no Norte, com sede
na Bahia, e outro no Sul, com ação governamental no Rio de Janeiro. O fato, como agora, prendia-se a problemas estruturais, s6cio-econômicos, administrativos e políticos.
Esta divisão regionalista, necessária embora, tal como a Federação, demonstra disparidades e contrastes chocantes na economia de cada região. O "rush" do café, nas terras roxas do Sul,
desviou a atenção dos governos imperial e republicano, quase com
exclusividade, para as Províncias 00 Estados do Sul, inclusive a
faixa mais próxima de Minas Gerais.
Em conseqüência, o Norte e o Nordeste ficaram abandonados.
Mas os nortistas e os nordestinos começaram a levantar a
cabeça. Agora mesmo acabo de receber um dóssiê do Nordeste, ao
mesmo tempo em que se realiza na Amazônia um encontro de parlamentares, tendo em vista idênticos problemas que nós, nordestinos, apoiamos intransigentemente.
O dossiê a que me refll'O vem em forma' de comentário e
proposta, que endosso com convicção. Diz, em resumo, o seguinte.
A partir do Plano Real, a. política monetária tem tratado linearmente todo o País, o que se' entendia, em virlllde da necessidade de se implementar o Plano Real e resgatar o controle dos
instrumentos da política econômica•.
Todavia, decorrido um ano, não foram tomadas as providências no sentido de repor os diferenciais de taxas de depósito
compulsório, vigentes até junho do ano passado. Embora a euforia
lausada pelo Plano Real tenha permitido, até agora, a escassez de
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credito, esgotou-se, no Noroeste, a sua capacidade de conviver
com as restrições da demanda. O quadro se agrava ainda mais, em
vista das últimas medidas do Banco Central, em abril do cotrente
ano, configuradas na Circular Bacen 2562195, pois a economia daquela região vive, presentemente, uma aguda fase de retração ec0nômica, com insustentável nível de inadimplência. Infere-se que o
principal fator dessa crise econômica e social decorre, exatamente,
da retração de demanda associada à dificuldade de CIédito,
Além das dificuldades decorrentes da Circular Bacen
2562/95, somam-se outras, implementadas recentemente, como os
incentivos às exportações, baseados nos encargos PISIPASEP/COFINS, com compensação de crédito do IPI, que, embora favorável
sob outros aspectos, poderá ter efeito negativo sobre o volume de
recursos no Fundo de Participação dos Estados, que é um componente importante da renda regional. Além disso, a alíquota de 10%
sobre as exportações de açúcar introduzidas através de Resolução
nO 2112/94, posterionnente alterada, influiu apenas sobre as exportações do Nordeste, com grave injustiça, uma vez que introduzida
no fmal de produção e das exportações do Sudeste.
A partir dessas justificativas, os produtores da lavoura canavieira oferecem ao Govemo uma proposta de solução do problema
consistente nos seguintes itens: 1) as taxas de recolhimento compulsório/encaixe obrigatório para o Nonleste ficam reduzidas a
30%; lI) as operações de crédito ao consumidor e a pessoas físicas, no Nordeste, destinadas à aquisição de bens duráveis terão
prazo máximo de 12 meses; lIl) as operações de CIédito às empresas do Noroeste temo prazo máximo de até 6 meses; IV) flexibilização dos mecanismos e prazos estabelecidos pela Resolução n°
1.748/90 do Banco Central, para operações de CIédito realizadas
no Noroeste.
O pleito dos noroestinos tem inteira Procedência. O Nordeste tem condições, as mais viáveis, para se erguer e até se igualar,
em riqueza, às Regiões mais desenvolvidas do País. Isso de seca e
de terra improdutiva não tem sentido.
Foi uma calúnia que durou decênios na boca dos insensatos
e negativistas. O problema capital é que o Nordeste e o Norte nunca foram tratados pelo Govemo Federal, com as mesmas benesses
com que tem tratado as demais"regiões.
Para produção do café, que, por sua vez, promoveu a industrialização do Sul, foram mobilizados todos os recul'llOs. Tamanho
foi o protecionismo que a abolição da escravatura só se deu quando o braço escravo escasseou e já não se necessitava mais dele,
porque o seu sustento era mais caro do que o salário de um trabalhador agrícola.
Se dessem ao Noroeste as mesmas chances, Sr. Presidente,
ele hoje seria uma região altaneira no contexto da economia nacional.
Era o que tinha dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S1'""s e Srs. Deputados, em
nosso oroenamento juridico-constitucional, o ente político-administrativo básico, sobre o qual repousa todo o edifício federativo, é
o Município.
Sem embargo de seu papel tão relevante, o Município vem
enfrentando toda sorte de dificuldades em virtude da redução de
seu poder de arrecadação, décorrente da atual sistemática tnbutária.
A propósito, recebemos, da Prefeitura Municipal de Guapimirim, no Estado do Rio de Janeiro, uma série de considerações
sobre a situação dos alcaides brasileiros e que configuram dificuldades adicionais para a administração municipal.
Uma delas diz respeito à questão eleitoral, e a maioria dos
Prefeitos indaga que solução as refonnas constitucionais ora em
curso darão às propostas de reeleição, ou de prorrogação dos
atuais mandatos, ou mesmo de advento de um mandato-tampão,

Junho de 1995

para provocar a coincidência das eleições.
Aduz o Prefeito de Guapimirim que, no terceiro ano de
mandato, os burgomestres estão refazendo planos e projetos, para
hamonizarem-se com os novos Governadores e com a nova Administração Federal, mas com o próximo ténnino dos mandatos municipais, com tendência de alternância no poder, pouco poderá ser
feito em nível administrativo.
É enfatizada a necessidade da reforma tributária, pois, como
dissemos, as Municipalidades sofrem com arrecadações insuficientes, não tendo condições de realizar obras e prestar os serviços
públicos que os munícipes, com toda razão, exigem. E a preocupação é a de que a refonna não esvazie ainda mais os já paupérrimos
cofres municipais, pois isso significará a morte do Município.
Por fun, Nelson Costa Mello, Prefeito Municipal de Guapimirim, ressalta que o cidadão vive é no Município, cujos chefes de
Executivo devem ter respostas imediatas e satisfatórias, com trabalho pennanente, para garantir a qualidade de vida dos munícipes e
o desenvolvimento de suas cidades, pois a realidade do povo está
diretamente relacionada com a capacidade de ''bem servir" de seu
Prefeito.
Em verdade, Sr. Presidente, afiguram-se-nos pertinentes os
questionamentos a que aludimos, devendo o Congresso Nacional,
dentro de seu âmbito de competência, procurar dar solução rápida
à questão eleitoral referente aos Municípios e analisar, quando
submetida à sua consideração, com a máxima cautela, a reforma
tributária, que não pode, em nenhuma hipótese, reduzir ainda mais
o já magro orçamento municipal.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, venho a esta tribuna no dia de hoje para tratar da sessão solene que acontecerá nesta
Casa no dia 20 de novembro, data comemorativa dos trezentos
anos da morte do grande líder e herói Zumbi dos Palmares.
Quero registrar que estou propondo que nesse dia a S1'"" Maria do Carmo Gerônimo receba a justa homenagem da Câmara dos
Deputados. Maria Gerônimo é a mulher mais velha do mundo,
com 124 anos. Foi escrava até os 17 anos. É nascida em Minas do
Canno, Minas Gerais. É reconhecida mundialmente por ser a mulher mais velha do mundo, mas sobretudo é uma mulher que simboliza o período de escravidão vivido no Brasil. Quem melhor do
que ela para receber uma homenagem justamente nesse dia, 20 de
novembro? A Câmara de Vereadores da cidade onde ela vive, ltajubá, ~ Gerais, negou-lhe em 1993 o título de cidadã ltajubense. E por que Sr. Presidente? Porque Maria do Carmo do
Canno Gerônimo é negra. É a mulher mais velha do mundo, rec0nhecida pelo Guiness Book, mas é negra!
A história e a vida de Maria do Carmo Gerônimo, ex-escrava que conseguiu sobreviver à escravidão, deve ser reconhecida e
respeitada! Quando propomos prestar-lhe uma homenagem, estamos apenas tentando resgatar parte da dívida de reconhecimento
que este País tem para com todos aqueles que contribuíram para a
formação de nosso povo, de nossa cultura e da própria grandiosidade deste PaÍS.
.
Por tudo isso, já apresentei à Mesa requerimento para que,
no dia 20 de novembro de 1995, prestemos nossa homenagem a
Zumbi dos Palmares na figurá de D. Maria do Canno Gerônimo.
Nada mais justo, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados.
O SR. CANDINHO MATOS (pMDB - RJ. Pronuncia0
seguinte di~rso.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, entre
os dias 11 e 13 do mês em curso, o Rio de Janeiro vai ~ar a primeira reunião do Banco Mundial para discutir o desenvolvimento
dos países da América Latina e do Caribe.
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O objetivo do certame será analisar as perspectivas econômicas da região, após a transição política para a democracia, feita
com sucesso pela maioria dos países latino-americanos e can"benhos.
A primeira sessão terá como tema a ''Política Econômica na
era pós-ajuste estrutural! O papel do Estado para o século xxr', e
será presidida pelo Ministro da Fazenda, Pedro Malan.
"A crise do México e a redução do fluxo de capitais" será,
igualmente, um dos importantes temas do conclsve, assim como o
potencial de crescimento de cada nação, a abertura econômica, as
reformas e a privatização, a distribuição de renda e a questão educacional.
O fato de seminário internacional de tal magnitude ser realizado no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, é eloqüente
no sentido de simbolizar o novo prestígio mundial do País e o resgate da cidade do Rio de Jlmeiro como centro de -encontros internacionais.
Isso revela, com toda clareza, que o Brasil passoo a gozar
de reputação das mais respeitáveis no foro das nações, após a implantação do novo programa econômico, denominado Plano Real.
De fato, sem embargo de dificuldades momentâneas que
enfrente, a economia nacional foi estabilizada, e o País, hoje, conta
com uma moeda forte e de prestígio junto à população, e com a inflação controlada, cujas taxas foram reduzidas drasticamente.
Com essa situação, é evidente que o Brasil é considerado
como uma potência emergente que consagra seriedade e responsabilidade à sua vida econômica, desfmtando, por isso, de justo
prestígio.
E a cidade do Rio de Janeiro, que, é claro, enfrenta muitos
problemas - mas que não raro são exagerados pela mídia - mostra
que também goza de boa reputação internacional, voltando a ser
um importante centro mundial de congressos de grande importância.
É com satisfação que registramos esse fato, que prestigia o
Brasil e o Rio de Janeiro.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco'PfB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, através de fax chegado ao meu gabinete aqui em Brasília,
os citricultores da região de Bebedouro, em São Paulo, manifestam-se seriamente preocupados com a crise que o setor vem enfrentando diante da verdadeira cartelização dessa atividade
econômica.
É que os processadores, isto~, aqueles que compram, processam e exportam os nossos sucos, fecharam um acordo mediante
o qual se comprometem a não concorrer entre si, em disputa pelas
matérias-}X'Í1nas.
Com isso, Sr. Presidente, fica o citricultor obrigado a entregar a sua produção à indústria para a qual vendeu a safra passada,
em flagrante desrespeito às leis e normas de mercado, o que não
deixa de caracterizar um autêntico aooso do poder econômico.
Tendo em vista que as empresas que operam no ramo no
Brasil estão sujeitas a pesadas sanções no mercado internacional,
em especial, nos Estados Unidos, onde os seus negócios na área de
grãos e outros produtos são bastante superiores ao faturamento
com citros, entendemos que as nossas autoridades não podem, absolutamente, ficar indiferentes a essa situação.
Seria o caso de alguma providência de parte do CADEConselho de Defesa da Economia, do Ministério da Justiça, junto
às multinacionais, por violação das leis de concorrência.
Os fatos denunciados são muito graves e exigem do Governo Federal uma pronta ação, na medida ~m que tais procedimentos
estão sufocando a citricultura nacional. E como se o Brasil fosse o
paraíso da impunidade.
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Já não nos referimos à flexibilidade da legislação que trata
da remessa de lucros, que, em verdade, nunca foi obedecida. Há
sempre um artificio através do qual a maioria das multinacionais
consegue os seus intentos, procurando sempre demonstrar que as
suas atividades aqui são lucrativas.
É preciso que os Ministérios da Justiça e da Indústria e do
Com6rcio passem a acompanhar mais de perto as atividades dessas
empresas, até prova em contrário, altamente lesivas aos interesses
nacionais. O que elas estão fazendo com os citricultores paulistas
não encontra similar em nenhuma economia aberta do mundo. E lá
fora, como aqui, isto é crime. Só que a tolerância das nossas autoridades está indo muito além dos limites de aceitação.
Registro o fato, Sr. Presidente, e solidarizo-me com os citricultores da região de Bebedouro, nessa grave crise que eles estão
atravessando.
Em o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mundo das
águas da Ilha de ~j6, a maior ilha fluvial e ao mesmo tempo
marltima do mundo, com 55 mil quilômetros quadrados, não é um
mar de tranqüilidade para as populações pobres, especialmente os
pescadores artesanais, que sobrevivem da pesca nos lagos, furos e
igarapés. Muitos fazendeiros estão transformando o que é público,
aquilo que a natureza legoo a todos, como é o caso dos lagos, em
propriedade privada. Estão construindo barragens e organizando
milícias privadas para vigiar o acesso aos lagos, gerando violência
contra aqueles que tentam sobreviver da pesca.
'
O poder dos fazendeiros é tão grande, Sras. e Srs. Deputados, que o estado de,Jiréito passa a ser defInido por eles. Liberdade e garantias individuais são consideradas ficção por alguns
desses fazendeiros. No município marajoara de Cachoeira do Arari é muito comum os fazendeiros mandarem prender as pessoas
pobres e humildes sob a acusação de suspeita de roubo de gado.
Foi o que aconteceu com os pescadores Expedito, Manoel Pedro,
Raimundo Leal, Paulo Sérgio, Toma'z e José Carlos. Todos foram
presos em flagrante, sem ordem judicial e ainda tiveram negado
pelo juiz local o habeas corpus liberatório. ,
.E o mais vergonhoso da falta de estado de Direito é que o
advogado dos fazendeiros é o ex-Presidente da OAB-Par~ Sr.
Francisco ,Brasil Monteiro, que é meinbro da Comissão de Etica
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aquele
cidadão é também fazendeiro e, segundo consta, já foi advogado
de um pistoleiro famoso, conhecido apenas pot;Dênio, em 1990.
Além de não ir para h cack1a, o pistoleiro teria sido contratado
para trabalhar na fazenda dó Sr. Francisco Brasil, homem que se
considera poderoso, acima da lei e da ordem.
Diante destes fatos, vou encaminhar uma representação à
Ordem dos Advogados do Brasil para, no mínimo, excluir aquele
advogado da Comissão de Ética de uma instituição tão respeitável
como a OAB. Voo encaminhar também pedido ao Corregedor de'
Justiça do Tribunal de Justiça do Pará para que investigue o comportamento do juiz de Cachoeira do Arari, que estaria sendo parcial, passando por cima de direitos fundamenWs e ele~entares do
ser humano, conforme prevê o art. 50 da Constituição Fllderal, incisos LXI, LXII e LXIII: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem eSCrita ,e fundamentada de autoridade
judicial competente; a prisão de qualqtier pessoa e Q local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz e à família do
preso; o preso será informado de seus direitos, entre os quais de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e
do advogado.
Estoo enviando também representação para os Secretários
de Justiça e de Segurança Pública do Estado para que investiguem
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e ~nam os responsáveis pela violência e abuso de poder contra os
pescadores artesanais de Cachoeira do Arari, Soure e vários municípios da llha de Maraj6.
O SR.CORAUCISOBRINHO (BlocoIPFL-SP.Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De~tados,
no momento em que se celebra o cinqüentenário de existência do
Hospital São Francisco, pertencente ao Gropo São Francisco, o
maior empreendimento privado médico-hospitalar da região nordeste do Estado de São Paulo, não poderlamos deixar de trazer o
necessário registro pelo trabalho que ele desenvolve.
Tudo começou no início dos anos 40, quando uma equipe
de médicos da cidade de Ribeirão Preto,liderada pelo Dr. Waldemar Bamsley Pessoa, em meio às dificuldades enfrentadas pelo
mundo em razão da guerra, tinha sua atenção despertada para a necessidade de construir um hospital moderno, que pudesse oferecer
à população um atendimento médico sintonizado com os novos
tempos.
Foi assim, Sr. Presidente, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, o sonho se tornava realidade, com a
inauguração do Hospital São Francisco, contando tão-somente
com recursos particulares, logo se afrrmando como um dos mais
importantes e bem equipados do interior do País.
Já no ano de 1952, o Hospital São Francisco realizava o Primeiro Simpósio sobre Doença de Otagas, um mal ainda pouco c0nhecido, tendo o Governo, em decorrência dos resultados do
evento, passado a promover a dedetização adequada para controlar
a doença em todo o Estado de São Paulo.
No fmal dos anos 60, Sr. Presidente, mais uma importante
realização viria marcar a trajet6ria dessa grande obra comunitária,
com a construção de um prédio exclusivo para nele funcionar a
maternidade do Hospital São ~rancisco, pioneiro na região.
Também na década seguinte, foi o pioneiro entre os hospitais do interior no tratamento do câncer, contribuindo para reforçar
a imagem do Município de Ribeirão Preto como um dos maiores
centros de medicina do Brasil, tendo no ano de 1978 sido feita a
primeira cirurgia cardíaca e introduzido o tratamento pelo sistema
de hemodinâmica.
Altíssimos investimentos em tecnologia propiciaram a que a
década de 80 assinalasse um marco na história do Hospital São
Francisco; no ano de 1988, Sr. Presidente, verificou-se a inauguração do Hospital do Coração de Ribeirão Preto, que, na condição
de pioneiro em todo o interior do Estado de São Paulo, foi projetado e construído para prestar atendimento clínico e cirúrgico intensivo a pacientes cardíacos.
Com a implantação de exames altamente complexos, o São
Francisco se fmnou como um hospital de ponta, capaz de oferecer
à comunidade recursos tão modernos quanto os encontrados nos
mais famosos centros médicos do mundo, tais como tomografia
computadorizada, neurocirurgias, proteses ortopédicas totais, hemodiálise e litotripsia.
Em fevereiro de 1989, realizou-se ali o primeiro transplante
renal e poucos meses depois se inaugurava o C.D. - Trans - Centro de Diálise e Transplante Renal, sendo então criada a ''Fundação Waldemar Bamsley Pessoa", responsável por programas de
desenvolvimento científico, com oferecimento de bolsas de estudos na área médico-hospitalar, utilizando parte da estrutura do
Hospital São Francisco.
Os anos 90, Sr. Presidente, são marcados por avanços significativos na área cirúrgica, com intelVenções realizadas por meio
de monitores de vídeo, exemplo da alta tecnologia que contribuiu
para a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Hospital São Francisco, permitindo que hoje toda a estrutura, instalações e tecnologia estejam disponíveis para toda a comunidade.
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Para que se possa ter a exata noção do grau de avanço técnico-científlco e profissional daquele exemplar estabelecimento hospitalar, basta revelar que o São Francisco é uma entidade aberta,
onde todos os médicos, das mais variadas áreas, podem atuar e desenvolver seus conhecimentos.
Neste momento especial de sua exitosa trajetória, Sr. Presidente, o Hospital São Francisco se apresenta em condições totais
para prosseguir em sua vitoriosa busca pela qualidade no atendimento médico-hospitalar, sendo a valorização da vida humana a
maior prova de que valeu, e muito, investir em um sonho.
Um sonho que hoje é não apenas real, mas uma realidade
que se espera sirva de exemplo para que grupos privados se mirem
na obra realizada a partir da detenninação do Dr. Waldemar Pessoa, que em idos não muito distantes também exerceu um mandato
parlamentar nesta Casa, fazendo com que nosso orgulho seja duplamente justificado.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. COSTA FERREIRA (pP - MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. De~tados, as crianças brasileiras, de algum tempo a esta parte, tomaram-se presas
fáceis de perigosos delinqüentes comuns. Por outro lado, os menores (crianças e adolescentes) furtam, roubam, assaltam e chegam a
cometer homicídios, nas ruas e em outros lugares públicos das cidades brasileiras. Tem-se, às vezes, a impressão de que o Estado
abriu mão daquela importante obrigação de tutelar os menores,
que, por assim dizer, foram feitos 6rfãos de pais vivos.
Todas essas questões merecem urgentemente resposta, pois
encontram-se presentes e são claramente exibidas nas páginas dos
jornais e nas telas de televisão. Manda a verdade que se diga. que
a resposta não está nem mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente e nem no seu projeto de refonna (Lei nO 8.069, de 13 de
julho de 1990), porquanto entre os 267 artigos desse texto legal
"pelo menos 145 deles podem merecer objeções". Como exemplo
disto, podemos afrrmar que um policial não poderá recolher da rua
uma criança que esteja sendo instrumento da ação criminosa de
um adulto.
É que o texto do art. 230 da Lei n° 8.069 tem o seguinte
teor: ''Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou
inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente.
Pena - Detenção de seis meses a dois anos". No seu parágrafo único diz que "incide na mesma pena aquele que procede à apreensão
sem obselVância das formalidades legais".
Como se vê, o proprio Estatuto da Criança parece querer estimular o menor a procurar livremente a rua, e por lá permanecer
sem qualquerrestrição.
Continuando' a análise da Lei que envolve o Estatuto da
Criança \} do Adolescente, descobrimos que uma criança de 9 até
12 anos incompletos é obrigada à licenciosidade absoluta, uma vez
que não poderá ser presa, detida ou "apreendida", mesmo que esteja em flagrante delito, porquanto a détenção, a prisão. ou outra medida restritiva está reselVada ao adolescente (de 12 a 18 anos).
Pasmem, Sr. Presidente, S~s e Srs. De~tados, mas, confOlme a
Lei, uma criança de onze anos, ainda que esteja assaltando a mão
armada na via pública, não poderá ser reprimida, de qualquer forma, em sua liberdade.
Não é nossa intenção retroceder, nem desejar impor uma
forma de lei que signifique a opressão de menores. Entretanto, não
deixa de ser impressionante verificar que, para uma criança que
venha a cometer homicídio, o Estatuto prevê, no máximo, a colocação num "abrigo de .entidade", com esta ressalva, no parágrafo
único do art. 101: "O abrigo é medida provisória e excepcional,
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utilizável como fonna de transição para a colocação em família
substituta, não implicando em privação de liberdade".
Podem partir do Congresso Nacional, e cremos que já estamos em atraso nisso, alterações e retificações do Estatuto do Menor, medidas que estejapl muito mais de acordo com a realidade
brasileira e ajudem os menores a encontrar os melhores caminhos.
Era o que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
O SR. PEDRO WlLSON (PT - 00. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a região denominada Brasil Central que compreende os Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito
Federal e o oeste baiano, pode vir a promover uma grande mudança no desenvolvimento nacional a partir de um projeto de desenvolvimento regional voltado para a constituição da cidadania e da
qualidade de vida da maioria da população.
Nossa proposta é de constituir um fórum de articulação dos
diversos segmentos sociais e governamentais, a fim de executar
programas e projetos de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida da população dessa região. A atribuição central desse
fÓlUm será a de propiciar as Ondas da Qualidade de Vida.
Essas ondas referem-se à fonna como o desenvolvimento
regional deve-se organizar quanto à garantia da cidadania.
Onda Azul: a onda do desenvolvimento urbano, da qualidade de vida nas cidades e nos maiores centros urbanos da região;
Onda Vermelha: refere-se ao desenvolvimento da agricultura, com princípio da agroecologia, com investimentos em pesquisas de interesse dos pequenos agricultores e com o trabalho
coletivo;
Onda Branca: destinada aos direitos humanos, à educação, à
saáde, à moradia digna, etc;
Onda Verde: destinada ao desenvolvimento do eco-turismo
da região, com a preservação e incentivo à conservação, vinciJlada
a um projeto de implantação do turismo que conta com diversos
pontos atrativos em Goiás, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Tocantins.
O desenvolvimento regional será possível caso haja a participação dos Governos Estaduais da região, das universidades, das
escolas, das Prefeituras, da União, com recursos provenientes do
FCO, dos partidos políticos, das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, das ONG, das fundações, entidades civis e sociais, igrejas, empresários, e de todos os interessados em promover
o desenvolvimento do Brasil Central.
A SRA. MARIA VALADÃO(pPR - GO. Pronun~ia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero
protestar, frontalmente, contra aqueles que justificam o colapso da
estrutura da Saáde do País exclusivamente pela alegada insuficiência de recursos. Esse quadro caótico não é o efeito de uma única
causa, mas o resultado de um somatório de erros praticados, sobretudo, no campo administrativo.
No entanto, Sr. Presidente, já houve época, na· década de
60, em que foi realizado um excelente trabalho em ~iÍde, principalmente na área t1e-saneamelÍto básico rural, com a constroção de
fossas e sistemas simpliftcados de abastecimento de água potável,
em pequenas localidades. As ações de saneamento eram coordenadas por uma diretoria regional, sempre ocupada por um técnico,
com qualificação em saúde pública e com elevado resultado de
produtividade. O sanitarista, vale a pena dizer, foi um trabalhador
anônimo, porém, valoroso, de função inquestionável, indispensável no trabalho de preservação e conservação da saúde. Nessa ép0ca, podemos dizer que se realizava um serviço racional, com
enfoque verdadeiro na saúde do cidadão, e não na doença. Ou seja,
enfatizava-se os cuidados com a educação e prevenção da saúde,
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pois sabemos que o custo curativo é muito maior do que o custo
preventivo no tratamento de doenças, sem falar nos prejuízos pessoais e sociais, incalculáveis, uma vez instalado o surto epidêmico.
No entanto, na última década, apésar desta evidência insoftsmável quanto a uma política de saáde eficaz, a situação reverteu-se: 'os sanitaristas foram substituídos e marginalizados na
estrutura, e os cargos de direção passaram a ser ocupados por profIssionais sem nenhum vínculo administrativo com o órgão. O critério político se constitufu no único mecanismo de escolha.
Maiores diftculdades eram previstas e, mais tarde, comprovadas,
quando se sabia que esses novos dirigentes não eram portadores de
qualificação especffica para o exercício da medicina de massa.
Tudo era válido. Tivemos de tudo: engenheiro civil e de telefonia,
médicos com formação profissional diferenciada nas mais vaI'Ú).das
especializações, exceto em saúde pública; outros, nada tinham
além do diploma do curso regular. A fase de llDlI.IqUia administrativa estava instalada. E desde então tem-se agravado. A desorganização administrativa é terreno fértil para a prática da conupção, e
não é de se admirar a constante falta de recursos. Somando-se a
isto o completo abandono das campanhas sanitárias, sobrou para o
povo brasileiro o cólera e o dengue.
Hoje, a área de saneamento apresenta-se completamente
desearacterizada e agonizante, sem a mínima perspectiva de recuperação dentro dos princípios administrativos vigentes. E, como
conseqüência, surtos epidêmicos dessas doenças vêm-se repetindo.
Em Goiás, já tivemos dois surtos de dengue. O último ocorreu na
região de maior densidade populacional e maior rede viária, com
condições excelentes para uma maior difusão do mosquito transmissor da doença. Essa desagradável situação deixa-nos muito intranqüilos quanto à possibilidade de um novo surto epidêmico
ainda neste ano. A malária também, segundo informações do próprio Ministério da Saáde, tem se alastrado e está havendo uma relativa perda de controle.
Apesar deste quadro de incerteza, o Ministro da Saúde,
Prof. Adib Jatene, cirorgião cardíaco de renome nacional e internacional, tem se limitado exclusivamente à obtenção de recursos
para quitar as faturas, ou ''farturas'', dos prestadores de serviços de
medicina curativa. Dentro dessa linha, tem desenvolvido uma
campanha para sensibilizar políticos e empresários no sentido de
reverter a total arrecadação do IPMF para o seu Ministério. Nós,
por outro lado, esperamos do Ministro uma reformulação da política de ·saúde com a apresentação de um projeto sanitário que nos
traga' algum alento frente a esta situação.
Conforme já mencionamos anteriormente, o problema do
Ministério da Saáde parece-nos. antes uma questão de ordem administrativa do que mera escassez de recursos. Por esta razão, nos
manifestamos altamente favoráveis à implantação de mecanismos
rlgidos de controle das contas a~sentadas ao INAMPS, hoje acusado da mais desenfreada conupção. Sem esses dois pressupostos
colocados em prática, nem o Orçamento da União conseguirá
atender às necessidades sempre crescentes dos prestadores de serviços hospitalares. Na atual fase econômica, o IPMF só iria aumentar o volume de recursos que vem desaparecendo na adutora
da conupção..
Ficar pag~o conta.,llospitalar, não nos parece ser uma fimção digna paia o Prof. Adib Jatene, homem do mais elevado padriio de dignidade, profissional de reconhecido e Í1!vulgar talento e
postura ética irrepreensíveL Seria o exercício da mais autêntica.atividade de lobista.
O SR. RAIMUNDO SANTOS (pP - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputadós, num País
como o Brasil, de inegáveis potencialidades, mas. também com
uma das mais brotais concentrações de renda de todo o mundo,
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marcado por verdadeiros abismos entre classes sociais distintas, a
adoção de princípios inspirados na social-democracia moderna é
uma exigência do tecido social e uma espécie de seu respiradouro.
De nada adianta a riqueza material em si mesma se o homem estiver esmagado, se persistirem desigualdades indamissíveis entre os
indivíduos de uma mesma nação se a um homem é dado ter casa,
comida, dignidade, e a ootro reserva-se a treva da fome e do desabrigo, a podridão dos esgotos.
E é no combate sereno e inteligente a essas desigualdades,
buscando não o conflito, não a luta de classes, mas a comunhão, a
articulação coerente entre os que produzem e os que detêm os
meios de produção, para que juntos criem não somente riqueza,
mas prosperidade, que se movimenta o Partido Progressista - para
isso estabelecendo uma linha clara de atuação, respaldada na defesa da livre iniciativa, assegurando igualdade e proteção aos segmentos menos favorecidos da sociedade.
Dentro desse pensamento que norteia o PP, acreditamos que
a solução para um dos mais graves problemas sociais de nosso
País - a criação de novos empregos, com geração de renda - está
nas mãos de pequenos e microempresários, hoje acuados por um
sistema de crédito injusto. Entendemos que parte dos recursos destinados a grandes projetos - como é o caso do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, que dispõe de 15 bilhões de dólares no BNDES poderia ser aplicada no fmanciamento de pequenas iniciativas,
com resultados grandiosos na economia brasileira. Repassados a
bancos regionais, esses recursos poderiam. com o apoio do SEBRAE, alavancar milhares de empregos.
A visão de igualdade que defendemos busca, ainda, a eliminação das grandes diferenças regionais. Meu Estado, o Pará., por
exemplo, necessita de obras prioritárias. A energia produzida pela
hidrelétrica de Tucumí deve urgentemente ser estendida aos Municípios de Cametá, Limoeiro, Baião, Mocajuba, Altamira, Itaituba e
Santaréni. A linha de transmissão Santa MarialParagominas deve
ser reforçada para atender à demanda do pólo industrial de Paragominas e à vocação da região nordeste do Pará.~Tambémsão necessários incrementos no setor de transporte, com destaque para a
restauração e pavimentação das rodovias Transamazônica, Santarém-Cuiabá., BR-222 e construção da Trausmarajoara.
O crescimento do Pará está diretamente ligado ao tortalecimento de órgãos eminentemente regionais como o BASA, SUDAM e Museu Emílio Goeldi. Por ootro lado, faz-se urgente a'
elaboração de um plano lúcido de assentamentos mrais, a fJm de
sanar uma questão de graves proporções: os conflitos de terras.
Quanto à pobreza, à falta de escolas, de postos de saúde e
de infra-estrutura básica, acreditamos que a inclusão do Pará na.
segunda fase do Programa Comunidade Solidária deverá., se não
resolver defInitivamente, pelo menos diminuir parte desses problemas.
Finalmente, como novo presidente do Diretório Regional
do PP no Pará, coloco o partido à disposição dos paraenses em
particular e dos brasileiros em geral para defender seus direitos sociais e individuais, contribuindo para a diminuição das diferenças
bmtais decorrentes da desigual distribuição de renda.
O SR. LAPROVITA vmmA (pP - RI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem algumas metas
e diretrizes bastantes objetivas a cumprir. Dentre elas, podemos
destacar o Programa Comunidade Solidária, coordenado pela SI"
Ruth Cardoso.
No entanto, o que observamos hoje é que há entre o Executivo e o Legislativo um acordo para que seja destacado W; Orçamento um montante de recursos da ordem de mais 00 menos 3%.
O que se tem sucedido, embora grande parte do percentual seja
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aprovado por esta Casa, é que ficamos a mercê do Governo Federal para liberação de tais recursos.
Inicia-se, então, um maratona dos Deputados junto aos Ministérios, com o ''Pires na mão", a mendigar que os parcos recursos sejam liberados para o seu Município ou Região. Ora, isto é
um absurdo, pois, neste caso, o Deputado, verdadeiro representante do povo de sua região no Congresso Nacional, vê-se
numa situação muito incômoda, tendo de recorrer a favores de
funcionários dos Ministérios para que aqueles recursos sejam liberados, o que nem sempre se consegue, DU, quando se consegue,
sabe 'Deus como.
Assim sendo, proponho aos nobres colegas que examinemos com muito cuidado as decisões que devemos tomar em defesa
do nosso Parlamento. Parlamento este tão atacado e injustamente
acusado pela midia irresponsável e ootros adjetivos que não gostaria de mencionar.
Do Orçamento de 1994 foram suprimidos os direitos dos
Deputados de alocarem seus recursos e determinados projetos de
interesse de suas bases.
Fala-se muito em voto distrital 00 voto distrital misto. Indago de V. Ex' qual o nosso poder de mando, quando se trata de
atender à comunidade, visto que não podemos exigir de ninguém
que seja aplicado os recursos para determinada obra. Ficamos entre a cruz e a espada, entre a União e o Município, sem autoridade
de pelo menos exigir que a verba seja aplicada ao que verdadeiramente se destina.
Imaginemos o Sr. Deputado Federal de uma determinada
região onde os Prefeitos não são seus aliados. Indago:
O que V. Ex' poderá fazer pela comunidade?
Indago mais:
Quanto ao voto distrital, o que V. Ex' como Deputado Federal, político da região pode fazer?
Assim sendo, nós mesmos nos castramos nos submetendo
aos caprichos do Executivo (Ministérios).
Na atual Legislatura, tivemos o desprazer de ver nossas
emendas canceladas pelo Ministro José Serra, de forma ditatorial e
em desrespeito a esta Casa.
Vejamos que recentemente, datado de 23-5-95, foi distribuído pelo Ministério da Educação e do Desporto o Manual de
Procedimentos Operacionais Relativo às Transferências de Recursos às escolas das redes estadual e municipal de ensino fundamental. Tais recursos serão repassados diretamente às .Prefeituras
Municipais.
Consultados, notamos que não há, por parte de alguns Prefeitos, boa vontade, visto que tais recursos vão direto do FNDE
para as prefeituras, não sofrendo nenhuma inferência do Deputado. E, assim sendo, ficamos desprovidos de qualquer argumento
para que possamos influir em tal aplicação.
Como aceitar, como muitos apregoam. o voto distrital 00
distrital misto, se o Deputado não dispõe de nenhum instrumento
para aplicar em benefício daquela comunidade que ele representa?
Chamo a atenção dos colegas Parlamentares para uma reflexão bem profunda, pois ser municipalistaé defender os interesses
dos seus Municípios (região).
Mas como defender com discursos demagógicos, prometer
o que não se pode cumprir? Defender a sua comunidade sem dispor de armas para tanto? Seja favorável ao voto distrital e, uma
vez eleito, indago a V. Ex' se teria coragem de, na próxima campanha, subir num palanque do seu Município (região).
O que fez V. Ex' pela região?
Eu sou o povo a indagar, e V. Ex' é o político a me pedir
voto.
Pare, pense, reflita. Solicito de V. Ex"s, se merecedor, uma
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resposta.

v- ORDEM 00 DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

ráclito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio César
- Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco -

Roraima

PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves -

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Robnelt - Bloco PSC; Luciano Castro - PPR.; Luís Barbosa - Bloco - PTB; Moisés
Lipnik - Bloco - PTB; Roberio Amújo - PSDB; Salomão CruzBloco-PFL.

PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado - PMDB;
Ney Lopes - Bloco - PFL.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; GelVãsio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Ban::ellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará
Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil- PMDB; Benedito
Guimarlies - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olavio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Ubaldo Correa - PMDB; Vic Pires
Franco - Bloco - PFL.
Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
'João Thome Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.
Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moora - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurlpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;
Silvemani Santos - PP.
Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; João Maia PSDB; Ronivoo. Santiago - Bloco - PSD; Zila Bezerra - PMDB.
Tocantins
Antonio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; João RibeiroBloco - PFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson
Bandeira - PMDB.

Maranhão
Davi Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT;
Eliseu Moura - Bloco - PFL; José Carlos Sabóia - Bloco - PSB;
Magno Bacelar - SIP; Márcia Marinho - PSDB; Pedro Novais PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney
Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.
Ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro PSDB; Inácio Anuda - PCdoB; José Linhares - PP; José Pimentel
- PT; Leônidas Cristino ..... PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro LandimPMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Anuda - PSDB; Zé Genudo PSDB.
.
Piauí
Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; He-

Paraíba
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Moraes - Bloco PFL; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot. - PMDB; Ricardo
Rique-PMDB.
Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José O1aves - s/P; José Jorge - Bloco PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Mócio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - SIP; Mendonça Filho - Bloco
- PFL; Nilsoo. Gibsoo. - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - BlocoPFL; Pedro Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco PMN; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel CaNalho - PP;
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente André Gomes PDT; Wils<m Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.
Alagoas

Alberico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; Moacyr
Andrade - PPR; Talvane Alroquerque - PP.
Sergipe

Adelsoo. Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; José
Teles - PPR; Man:elo Deda - PT.
Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Beto
Lelis - Bloco - PSB; Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano
Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Felix Mend<mça - Bloco - PTB; Fernando Gomes PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Uma - PCdoB;
Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival
Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; LeUI Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel CastroBloco - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte PMDB; Pedro Jmjo - PMDB; ~oberto Santos - PSDB; Sérgio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara ElIel)' - PMDB;
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.
Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - PMDB; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PTB; Carlos MelIes - Bloco - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Olico Ferramenta - PT; Danilo de Castro PSDB; Eduardo Barbosa - 'PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues
da Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-.Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco ~ PFL; Jair Siqueira
- Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende ~ Bloco -
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PTB; José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael VarellaBloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo
Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB;
Mauricio Campos - Bloco - PL; Nilmário Miranda - PT; Odelmo
Leão- PP; Osmânio Pereira- PSDB; Paulo Heslander- BlocoPTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP;
Ronaldo Perim - PMDB; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda
- PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio
Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vitt6rio Medioli - PSDB;
Zaire Rezende - PMDB.
Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - P.SDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Rita C-amata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB.
Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Lopes
- PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar
Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Fegbali - PCdoB;
João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos
Coutinho - S1P; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPR;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arooca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.
São Paulo

•

Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB;
Robson Tuma - S/P; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres PSDB; TeIma de Souza - PT; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Welson Gasparini - PPR; Zulaie Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva - PPR;
Tete Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.
Distrito Federal
Wigberto Tartuce- PP.

Goiás
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPR; Rubens CosacPMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.
Mato Grosso do Sul
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.
Paraná
Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo aomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini - BlocoPTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.
Santa Catarina
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Goovea - BlocoPFL; Rivaldo Macari - PMDB; Seraflm Venzon - PDT; Valdir
Colatto - PMDB.
Rio Grande do Sul
Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel - PMDB; Renan Kurtz PDT; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson

Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ~ A lista de presença registra o comparecimento de 290 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação <la matéria que está sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1PROJETO DE LEI N° 532, de 1995
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único,do Projeto de Lei n°
532, de 1995, que autoriza o Poder Executivo a utilizar
estoques de alimentos no combate à fome e à miséria
Pendente de Pareceres das Comissões de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Seguridade Social e Família, de Agricúltura e Política Rural, e de Constituição e
Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior concedo a palavra ao Sr. Deputado Eraldo Trindade. (pausa.)
Em substituição ao Deputado Eraldo Trindade, concedo a
palavra ao nobre Deputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se do Projeto
de Lei nO 532, de 1995, oriundo do Poder Execitivo, que "autoriza
o Poder Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos no
combate à fome e à miséria".
Como membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior designado por V. Ex" para relatar este projeto, devo dizer
aos pares que ele atende aos interesses públicos.
Portanto, somos inteiramente favoráveis à sua aprovação.
Este é o nosso parecer.
OoSR. ~RESIDENTE (Luís EduardO) - O parecer é pela
aprovação.
'
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para oferecer parecer ao projeto, eJll substituição à Comissão de Seguridade Social
e Família, concedo aJ'alavra ao Deputado Osmânio Pereira.
O SR. OSMANIO PERE!RA (pSDB - ~G. Para emitir
parecer. Sem revisão do 'orado;) - Sr. Presidente, 'Sr"s e Srs. Deputados, é de todo louvável a iniciativa do Poder Executivo no
sentido de impedir o desperdício de alimentos cujo armazenamento tomou a circulação emperrada, o que é do conhecimento de
toda a sociedade brasileira.
PoÍtanto, a Comissão de Seguridade S6cial e Família é favorável à aprovação do projeto, na forma como ele foi relatado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O parecer é pela
aprovação.
O SR. PRESIDENTE (LUís Eduardo) - Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de'Agricultura e Política Rural, concedo a palavra ao Deputado Ivo Mainardi. •
O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Agricultura e Política Rural aprova o projeto como ele se'encontra por
estar de acordo com o que a Nação necessita: disttibuição de alimentos não só em casos de calamidade ou de emergência, mas nas
oportunidades em que os estoques do Governo precisem ser movimentados, para que alimentos não se deteriorem e possam ser distribuídos àqueles que estão passando fome.
Por esse motivo, a Comissão de Agricultura e Política Rural
é favocável ao p:ujeto em si. As emendas seriio examinadasuma a uma.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O parecer é pela
aprovação.
Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao
nobre Deputado Ney Lopes.
O SR. NEY LOPES (BlocdPFL - RN. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de Mensagem do Poder Executivo consubstanciada no Projeto de Lei nO
532, de 1995.
Há seis propostas de alteração.
Passando a examinar o aspecto da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, inicialmente, devo destacar, Sr. Presidente, que a Emenda n° 1, subscrita pelo eminente Líder do PFL,
Deputado Inocêncio Oliveira, tem a mesma natureza e o mesmo
conteúdo da Emenda n° 2. Daí por que opino pela rejeição da
Emenda n° 1, mantida a aprovação da Emenda n° 2, pois ambas
substituem o § lOdo art. lOdo projeto.
Quanto à!! demais emendas, subscritas pela Deputada Marilu Guimarães e pelo Deputado João Fassarella, examinando-as não
encontro nenhum obstáculo de natureza constitucional, nem juridica, nem de técnica legislativa, pelo que manifesto voto favorável à
aprovação do projeto com as cinco emendas referidas, que alteram
o seu conteúdo inicial.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O parecer é pela
aprovação.
Há oradores inscritos para discutir a matéria.
Concedo a palavra ao nobre Deputado João Fassarella.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a Câmara Federal
hoje aprecia projeto de lei de extrema importância para o Brasil
sobre a utilização dos estoques reguladores do Governo, a fim de
que não se deteriorem, como tem ocorrido, mas possam ser utilizados no combate à fome e à miséria em nosso País.
Quanto a esse aspecto, o projeto em aprovação unânlme da
Casa. Entretanto, é de fundamental importância que a Câmara dos
Deputados, ao examinar essa questão, faça-o também preocupada
com outros pontos.
Freqüentemente a situação de miséria do nosso povo, o seu
infortúnio e a sua fome têm sido utilizados de maneira inadequada,
clientelista, o que faz com que aquilo que deve ser uma ação de
combate à miséria e à fome se tome um instrumento de exploração
ainda maior. Assim, é freqüente que os alimentos destinados à p0pulação mais necessitada não cheguem ao seu destino, servindo a
outros fms e a outros meios, alguns deles inconfessáveis. Programas em sua origem dignos e sérios têm às vezes uma utilização
torpe e condenável, pela ação de muitos que se aproveitam da miséria e da necessidade para atender a objetivos pessoaiB inconfessáveis.
Nós nos posicionamos favoravelmente, mas queremos chamar a atenção para uma lacuna no projeto: ele não estabelece claramente os critérios a serem utilizados para a distribuição dos
estoques. Não achamos que deva descer aos detalhes no que toca
aos critérios de distribuição, mas, sim, deixar muito claro quais serão os órgãos responsáveis por sua defmição.
Consideramos aqui a Lei Orgânica da Assistência Social,
amplamente discutida pela sociedade e nesta Casa, cujo objetivo é
retirar da assistência social a função meramente caritativa, vinculando-a à cidadania, no sentido de garantir, como direito de todo
cidadão, o mínimo necessário à sobrevivência.
A Lei Orgânica da Assistência Social define como órgão
competente para fixar critérios de distribuição de recursos, em todos os Municípios, o Conselho Nacional de Assistência Social.
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Assim, é de fundamental importância acatar a emenda que atribuiu
explicitamente a esse Conselho a defmição dos critérios para a distribuição dos estoques reguladores. Além disso, a distribuição de
alimentos deve ser precedida e seguida da mais ampla transparência. Daí a necessidade de que o órgão próprio e responsável pela
distribuição publique periodicamente, no Diário Oficial, a relação
dos produtos e dos Municípios beneficiados. Dessa maneira, assegura-se a defmição dos critérios pelo órgão competente, que é o
Conselho Nacional de Assistência Social, sem excluir o Programa
Comunidade Solidária, apenas fazendo com que esse programa
obedeça aos critérios defmidos por aquele conselho, que tem poder deliberativo e representação da sociedade civil.
Dessa forma, podemos defmir os critérios a serem seguidos
na distribuição dos alimentos e dar a publicidade necessária - para
que toda a sociedade acompanhe a execução - a esse projeto de
fundamental importância.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao Deputado Carlos Cardinal.
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, permitam-me fazer alguns registros quanto à proposta do Governo de distribuição
dos estoques públicos para o combate à fome e à miséria no País.
Há questão de três meses fiz um levantamento dos estoques
reguladores do Governo e cheguei à conclusão de que a Conab e o
Banco do Brasil dispõe de safras antigas - 12 milhões de toneladas de alimentos, boa parte de 1992 e 1993 -, estocados a altos
custos, com o risco de perderem qualidade e até de apodrecerem.
Agora, vejo com satisfação que o Governo envia a esta
Casa o Projeto de Lei nO 532/95, com o fim de usar esses estoques
no combate à fome e à miséria. É contra-senso o Governo manter
esses alimentos quardados enquanto milhões de brasileiros passam
fome.
Apresentei substitutivo, tentando aperfeiçoar alguns itens
do projeto e também algumas emendas.
O Governo Fernando Henrique Cardoso criou através de
medida provisória Programa Comunidade Solidária, exatamente
para gerir os projetos da área social. Nesta proposta, a Casa Civil é
posta em primeiro plano. Ora, o Programa Comunidade solidária,
constituído por membros da sociedade civil poderia perfeitamente
gerir a execução do projeto, em consonância com as nonnas do
Ministério da Agricultura e os critérios estabelecidos pela Conab.
Tento também introduzir alterações na questão do transporte. O Governo gasta milhões inutilmente, usando o transporte mais
caro, exatamente o rodoviário. Hoje, o Governo está transferindo
arroz com casca do Rio Grande do Sul para São Paulo, pagando
60 reais pelo frete da tonelada desses grãos. Ora, se isso fosse feito por hidrovias, o frete criaria para 10 reais. Não pode o Governo
Federal dar preferência ao transporte mais caro, quando nossas hidrovias podem ser utilizadas, bem como o sistema ferroviário nacional.
Proponho também que a distribuição dos alitp.entos seguindo o critério do Programa Comunidade Solidária, seja feita pelas
Prefeituras Municipais e pelos Comitês Municipais de Combate à
Fome e à Miséria.
As Prefeituras Municipais têm estrutura própria. Possuem
secretarias de ação social. Têm cadastro, sabem quais são e onde
estão as populações carentes. Não vejo motivo para que decisões
tomadas em Brasília estabeleçam que para esse ou aquele Município. irão tantas toneladas de alimentos.
Da mesma fonna, estamos propondo-que os estoques sejam
beneficiados nos locais onde estão armazenados. Num passado recente, muitas denúncias foram levantadas sobre o transporte de
alimentos sobre o passeio de alimentos, que eram beneficiados em
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Estados distantes daqueles em que estavam annazenados. Ademais seria uma injustiça que os Estados produtores não pudessem
ver sua produção beneficiada nos seus limites. Além dos gastos
que seriam evitados, teríamos, também a geração de empregos.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Por favor, conclua, Sr. Deputado.
O SR. CARLOS CARDINAL - Vou concluir, Sr. Presidente, apelando a esta Casa no sentido de que aprove a proposta
do Governo, com essas inclusões, que não dizem respeito ao mérito, mas têm humildemente a intenção de aperfeiçoar o projeto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao ilustre Deputado João Ribeiro,para discutir a matéria.
O SR. JOÃO RmEIRO (BlocolPFL - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, inscrevi-me
para discutir o Projeto de Lei n° 532 por considerá-lo de uma importância muito grande para o nosso País, sobretudo para aqueles
que passam fome, nas periferias das grandes cidades e até das longínquas cidades aquelas menores, dos Estados mais pobres do nossoPaís.
Sr. Presidente, tive a honra de ter sido Prefeito da maior cidade do Tocantins. E tomei algumas decisões de ordem administrativas que considero muito importante para o combater à fome
em nosso Município de Araguaína. Fiquei deveras sensibilizado,
Sr. Presidente Sr"s. e Srs. Deputados, quando vi que o nosso Presidente da República, que o Governo Federal está preocupado com
a fome do nosso povo, com aquelas que passam fome, que muitas
vezes não tem mesmo um prato de 31TOZ para comer.
Nas minhas caminhadas políticas, encontrei crianças chorando no interior do antigo Estado de Goiás, poIqUe lá fui Vereador Deputado Estadual e Prefeito. Vi pais à procura de um
emprego e, até mesmo de uma forma de dar o mínimo necessário r
sobrevivência de sua família e dos seus fJJhos.
É bem verdade que existe um ditado popular que diz que
não devemos dar o peixe a quem tem fome, mas dar-lhe a vara, o
anzol e ensiná-lo a pescar. Porém, quando não temos como dar-lhe
a vara e o anzol, temos que dar-lhe o peixe, sim, e matar a fome
daquele que está faminto.
Por isso, venho a esta tribuna para estar ao lado, mais uma
vez, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem tomado
decisões acertadíssimas para o nosso País e para que cheguemos a
ter uma comunidade solidária. E S. Ex· coloca até a nossa Primeira-Dama como chefe maior desse progra.ma. Venho a esta tribulla
para dizer que estaremos apoiando em todos os momentos as suas
decisões. Confio plenamente na capacidade do Governo Federal
de proceder à distribuição desses alimentos.
Cortava-me o coração ver, pela mídia nacional, alimentos
mais alimentos sendo deteriorados, perdendo-se nos annazéns~
Isso não podemos mais pennitir. Portanto, o Presidente da República toma uma decisão acertadíssima.
Como já disse, como Prefeito da Cidade de Araguainã, implantei vários programlls 'para combater a fome naquele MuniCípio. É o caso do sopão em que todos os dias dávamos alimentação
balanceada para mais de 3 mil famílias pobres de Araguaína.
É necessário que o Sr. Presidente da República continue t0mando atitudes como essa, para que acabemos de uma vez por t0das, com a fome do povo brasileiro, principalmente de quem viv~
nos municípios mais simples e humildes.
Como representante do Estado do Tocantins, estarei sempre
ao lado do Presidente nessas medidas acertadas pois soo da sua
bancada de apoio. O Tocantins é um Estado pobre e precisa apoiar
medidas acertadíssimas como essas. Por isso, conta S. Ex· com o
meu apoio.
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Tenho certeza de que essa matéria será aprovada, com unanimidade, pelos, Deputados desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo):' Concedo a palavra
à Deputada Maria Elvira, para discutir a matéria.
A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falarei rapidamente sobre o Projeto nO 532, editado pelo Poder Executivo.
Inicialmente, cumprimento o Governo por essa iniciativa,
que realmente é muito importante. Ao longo da história política
brasileira, temos visto casos terríveis de estoques de alimentos se
perdendo em armazéns de todo o Brasil, enquanto que em diversas
regiões do Brasil vemos fome e miséria. O que considerei de mais
importante, além da inciativa que integra vários Ministérios, foi a ,
participação da comunidade solidária.
Numa viagem que fIZemOS com D. Ruth Cardoso à Araçaí,
no Vale do Jequitinhonha mineirc, ela nos disse que a principal
ação da Comunidade Solidária seria a de integrar racional e harmonicamente os Ministérios, enflDl, o Executivo brasileiro.
Quero trazer a minha preocupação quanto ao f!Dl do parágrafo único desta lei, que diz o seguinte:
"Quando a doação se fizer por intermédio de Estados, no Distrito Federal 00 de Municípios, as despesas
relativas à remoção e o beneficiamento correrão, quando
for o caso, a conta dos tesouros respectivos."
Isso não está claro, sabemos que os Municípios carentes
não têm recursos para fazer o transporte dessas mercadorias. Então, não adianta dar feijão, 31TOZ, leite em pó, se não for viabilizado o 'transporte desses produtos para os Municípios carentes.
Quase todos os prefeitos enfrentam problemas orçamentários seriíssimos nos seus Municípios pobres e não têm. como pagar o
transporte, pela estrada ou mesmo por outra via, desses produtos,
que geralmente são oferecidos em toneladas e custam muito caro
aOs cofres municipais. Proporia que, através de regulamento, fosse
realmente colocada sobre a União ou sobre o Estado a responsabilidade do transporte dessas mercadorias até o Município carente.
Ainda há pouco um colega Deputado dizia que quando houve
aquela doação de feijão, parece que no ano passado, várias prefeituras não puderam oosar buscar o feijão Paraná,porque não tinham
como bancar o transporte por estrada.
Fica 'aqui a nossa preocupação, Sr. Presidente, sem contudo
relevar a ilÍ1portância desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Depltado José Carlos Aleluia, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco-PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Si:. Presidente, Sras. e Srs. Depltados,
não há nenhuma voz que possa se oppr a este projeto. No entanto,
entendo que devem ser feitos alguns ajustes. O principal deles é o
que se refere ao custo dos transportes e dos estoques.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos sabemos que os
estoques concentrados basicamente nas Regiões- Sul e Sudeste,
exatamente nos Municípios onde estão as populações mais abastadas e melhor'atendidas do País. Quanto injusto seria a União "hão
pldesse, de alguIllfl fmma, apoíar fmanceiramente os Pe<iuenos
Municípios das Regiões Norte, Nordeste e Centiu-Oeste, no que
se refere aos transportes e à distti.buição de mercadorias.Portanto, faço um apelo às Lideranças e ao Sr. Relator da
matéria, no mérito, para que possamos aprovas as duas emendas
que tratam deste assunto, uma do Partido da Frente Li~, que,
por deferência do seu Líder, assinei, e outIã da Deputada Marilu
Gui.maxães, que se refere ao Centro-Oeste.
Acho que seria de bom tamanho e bastante próprio redigir
um artigo que dissesse que o transporte e a distribuição, nas Re-
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giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos Municípios carentes, teriam apoio financeiro da União.
Na última distribuição de alimentos, vários Municípios do
Nordeste e do Norte - fui testemunha desse fato - deixaram de
distribuir alimentos à população porque não tinham recursos orçamentários para bancar o transporte, do Paraná e de Santa Catarina.
De outra forma, é bom se ver que os estoques, ao serem retirados dos Estados do Sul, já estão beneficiando esses Estados.
Entendo, portanto, que é imperioso que façamos essa alteração.
O Sr. Mauricio Najar - Permitiria V. Ex· um aparte?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Pois não, Deputado.
O Sr. Mauricio Najar - Deputado, V. Ex· tem toda a razão. Quando da última distribuição do feijão, vários Municípios,
principalmente do Norte e Nordeste, não tiveram a menor condição de retirar, do Paraná, às suas expensas, esse produto. Muitas
vezes, o valor a ser retirado é absolutamente inferior ao da despesa
para transportar essa mercadoria. Portanto, se é para efetuar doações à população carente e miserável dos Municípios, que se complete esse quadro fornecendo-se também, para os Municípios
carentes, o transporte e o beneficiamento dessas mercadorias.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Nobre Deputado
Mauticio Naja!, é uma satisfação tê-lo em nosso partido e sabermos que, mesmo sendo um Deputado da Região Sudeste, V. Ex·
enxerga os problemas nacionais com tanta clareza! Muito obrigado, nobre Deputado, pelo aparte!
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra, para discutir a matéria. ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (psDB - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, esta matéria que aprecia hoje a Câmara dos Deputados é de grande
importância.
O Governo Fernando Henrique Cardoso, mais uma vez, demonstra o seu lado socialdemocrata, o seu lado humanístico. Preocupado com a questão da alimentação de milhões de brasileiros, S.
Ex· vem ao encontro, com mais uma medida, da erradicação da
fome e da miséria ou, pelo menos, da amenização dessa situação.
Mas o fundamental é que a política do plano real adotada em março do ano passado, permitiu que milhões de trabalhadores brasileiros, da economia formal e da economia informal ori até
subempregados, como é o caso dos Mias-frias, passassem a ter
uma possibilidade maior de acesso a alimentação básica. Haja vista que há um ano a cesta básica de alimentos não sofre alteração
de preço; pelo contrário, houve deflação nos preços dessa cesta.
Nesse sentido, o aumento do salário mínimo, de 42,8%, constitui
aumento real. Pela primeira vez na história deste País um Governo
consegue dar aumento real de salário para os trabalhadores, sem
que a inflação o corroa. Isto significa que milhões de brasileiros
estão se alimentando mais do que antes da implantação do plano,
cuja inflação infernizava a vida de trabalhadores empregados ou
subempregados. Essa constatação é feita não só por quem está falando aqui neste momento, mas também pelos institutos de pesquisa que acusam que a inflação da cesta básica é negativa, durante
um ano, e que o aumento do salário mínimo é real.
Aí entra a lógica do Plano Real, do Plano FHC e do Governo Fernando Henrique Cardoso. Este é um Governo socialdemoerata porque alimenta o povo que realmente precisa de
alimentação. É claro que sabemos que a classe média, a classe dominante está sendo muito bem defendida aqui até pela Oposição.
Quando a Oposição deixa de defender os trabalhadores das categorias mais afetadas pela injustiça social e passa a defender as demais categorias acima, significa que o Governo está na política
certa. Embora afetando a classe média e as classes produtoras deste País - empresários e banqueiros estão sendo afetados -, milhões
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de brasileiros estão se alimentando. Com uma diária de Mia-fria,
de oito reais, o cidadão vai ao mercado e compra um quilo de frango por oitenta centavos, compra um, dois pacotes de arroz de cinco
quilos porum e cinqüenta o pacote, compra feijão, óleo. Esta é a realidade do plano. S6 não enxerga quem não quer ou quem é cego.
Com esta realidade, com este projeto, com a modificação
que está sendo direcionada aos Municípios brasileiros, entendo
que o programa de combate à fome no Brasil tem uma primeira
grande responsabilidade governamental, que é a merenda escolar
provida pelo Governo Federal, em contrapartida com Estados e
Municípios.
•
Entendo que o Prefeito, ao direcionar a alimentação que vai
receber, deva priorizá-la às cr.".anças das creches, das pré-escolas,
das escolas regulamentares, que chegam a 35 milhões de brasileiros, irmãos nossos, nas escolas deste País. Depois, estendê-las às
famílias dessas crianças, atendidas de acordo com o mapa do
IBGE que localiza a fome em todas as cidades deste País.
Essa é a constatação que faço, Sr. Presidente, neste momento, sobre o País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Beto Lelis, para discutir a matéria.
O SR. RETO LELIS (Bloco-PSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St' e Srs. Deputados, o Poder Executivo
nos envia o Projeto de Lei n° 532, uma bela iniciativa do Presidente da República que, como já anunciado aqui, deverá encontrai:
ressonância por parte da totalidade - tudo leva a crer - dos membros que compõem esta Casa.
Agora, gostaríamos de advertir ao Plenário que infelizmente
este projeto não é tão belo como se tem apregoado. ArmaI de contas, trata de corrigir conseqüências enquanto deveríamos, na realidade, corrigir as causas que hoje afetam o povo brasileiro,
provocando fome e miséria. Por essa razão é que dizemos que o
projeto não é tão merecedor de elogios, conforme aqui se tem registrado. Mas, por se tratar de combater uma conseqüência que
tanto prejudica o povo deste País, teoricamente será aprovado.
Gostaríamos de alertar o Plenário para alguns aspectos que
prejudicam o projeto; e por isso estamos encaminhando emenda
no sentido de tentar melhorá-lo e aperfeiçoá-lo. Uma dessas emendas diz respeito ao transporte desses alimentos.
Ora, Srs. Deputados, V. Ex·s hão de convir que, de maneira
geral, a fome está setorizada mais nos Estados do Norte e do Nordeste, exatamente porque não são produtores de grãos em larga escala. Essa produção se situa exatamente num outro contexto, ou
syja, nos Estados do Sul e do Sudeste do Brasil.
Portanto, conforme aqui já foi dito, há de se constatar que
os valores que os Municípios e os Estados terão que bancar, de
frete no deslocamento desses alimentos, será muito mais caro do
que o custo dos mesmos nos seus referidos Estados.
Eu fui Prefeito de uma pequena cidade da Bahia, chamada
Ibipeba, e recordo-me de um programa desses, quando não tivemos condições de buscar no Estado do Paraná algumas toneladas
de milho porque o custo do frete era superior ao custo daquele
produto no mercado baiano. A Prefeitura resolveu, no entanto,
aplicar o valor que aplicaria no transporte, na aquisição de alimentos no mercado local. Foi possível distribuir muito mais do que havia sido concedido pelo Governo Federal.
Queremos apresentar uma emenda no sentido de que o
transporte fique a critério do Tesouro Nacional. Caso contrário, dificilmente os Municípios poderão bancá-lo. Para que V. Ex·s tenham idéia, um caminhão transporta duzentas sacas de milho e
uma saca de milho custa cinco reais hoje. Ou seja, um truck de
custaria mil reais no interior na Bahia. Imaginem o que isso
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poderia representar de·frete no Amapá, da companheira Raquel
Capiberibe! V. Ex"s hão de convir que um trock, para o estado da
Bahia, deslocando-se do R,io Grande do Sul 00 do Paraná, custaria
muito mais do que o valor do alimento oferecido à população carente. A emenda que apresentaremos trata de fazer com que o Governo banque esse deslocamento.
A outra emenda será fundamentada no projeto da companheira Marta Suplicy, que tramita na Comissão da Agricultura, e
instibJi que sessenta dias antes de vencer o prazo de validade dos
produtos, o Governo seja obrigado a distribuir tais alimentos para
que não ocorram as deteriorações que temos visto acontecer em
larga escala.
Outra emenda trata de responsabilizar os dirigentes dos órgãos que porvenbJra deixarem perecer os alimentos antes da distribuição dos rnesmos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
para discutir o projeto ao nobre Deputado Jaques Wagner.
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, evidentemente
não cabe discutir o mérito, que é de largo alcance social. Matar a
fome do brasileiro é obrigação do Executivo, do Legislativo, do
Judiciário, do Exército, das Polícias Militares. Este é o problema
námero um da cidadania brasileira: não há alimentos!
Quanto à forma, evidentemente, mais uma vez venho aqui
Para protestar. Pretende-se que um projeto de tal magnibJde seja
discutido em cinco 00 dez minutos pelas bancadas da Casa. Pergunto se as Lideranças têm informação do volume de toneladas de
alimentos armazenados nos armazéns da Conab ou nos contratados aos armazenadores e em que condições eles se encontram.
Digo isto porque, modéstia à parte, dediquei-me durante dois anos,
a esbJdar a matéria e, hoje, na Procumdoria-Geral da Repáblica,
existe um processo de avaliação, inclusive com imputação de crime a alguns armazenadores que recebem do Governo Federal, do
Banco do Brasil, o equivalente à armazenagem do produto. Não o
fazem porque não dão tratamento adequado ao produto, deixam
que se deteriore e, depois, no tráfico de influência ou na compm
de alguns fiscais, considem-se que o produto foi deteriorado por
motivos que s6 o além poderá explicar.
Fico perguntando-me se, na verdade, o Governo Fernando
Henrique Cardoso, querendo mostmr sua face socialdemocmta e
de preocupação com a população, não deveria, em vez de dizer
que vai distribuir alimentos que já se estmgaram, 00 que estão por
se estragar, otimizar o processo de armazenagem no Bmsil. Aliás,
parece que se discute aqui a doação, feita por alguma ootra nação,
de alimentos a serem distribuídos. Todo alimento que será distribuído saiu dos cofres da União e, portanto, do contribuinte. O
Banco do Bmsil é o órgão que compm a safra. O estoque regulador não é para fazer caridade. Trata-se de política do Governo,
para que, na entressafra, não se permita especulação.
Afnmo, mais uma vez, que não quero discutir o mérito.
Afinal, quem poderá levantar a voz contra a distribuição de alimentos? Mas gostaria de saber se S. Ex"s, o Presidente da República e a Primeira-Dama, têm conhecimento da chamada máfia dos
armazenadores, denunciada por mim e pela imprensa em gemL
Fala-se que na Procuradoril.l~Geralda República paira um processo
contra a máfia dos armazenadores. Dizem que os produtos estmgam, porém, via de regm, eles são vendidos em armazéns. Dessa
f<XIna, chamo a atenção desta Casa pam o fato. Espero que não pareça à opinião pública que esta Casa, por ser lenta na decisão, possa estar permitindo que produtos sejam. estmgados, mas digo a V.
Ex"s que nos dois áltimos anos do Governo Collor fomm jogadas
12 milhões de toneladas de alimentos no lixo.
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É nosso desejo que o material seja distribuído. É importante
que não haja uma discussão entre os Líderes desta Casa, os quais
querem, responsavelmente, discutir a matéria, mas não têm elementos para fazê-Io, pois, de um lado, não querem demorar demais, pam não serem responsabilizados pelo apodrecimento de
grilos.
Esta Casa não deve ser acusada de votar um projeto sem c0nhecimento de causa, sem dados. Não ouvi ninguém dizer qual o
volume de estoques que estamos discutindo para amanhã e daí sermos acusados de estar acoberta.ildo ou o clientelismo político, na
distriwição de cestas básicas, ou a chamada marca dos armazenadores, que, por certo, achará 6timo. Agora, não se pode deixar que
o alimento estrague, pOIt}lle ele já tem uma destinação: será doado
às populações carentes.
Para encerrar, Sr. Presidente, deixo claro que o Pf se somará a qualquer proposta vinda do Governo Federal, no sentido de
matar a fome do povo brasileiro. Gostaria que essa discussão fosse
perene, que demorasse um pouco mais, a fIm de que sejam esclarecidos à Casa os verdadeiros fatos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Depltado Feu Rosa, pam discutir a matéria.
O SR. FEU ROSA (psDB - ES. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, S~s e Srs. Depltados, há muitos anos estamos
acompanhando essa problemática de se distriwíremalimentos estocados, principalmente pela Comissão de Financiamento da Pr0dução no Brasil.
Em geral, as tentativas nos áltimos 30 anos têm sido péssimas, simplesmente horrorosas. Se num aspecto o Brasil, a partir
dos áltimos 10 anos, tem estado, somente na área de grãos, autosuficiente em alimentos, se traduzinnos os valores calóriCos e protéicos dos grilos para as necessidades nutricionais da nossa
popllação, é claro que precisamos disciplinar o setor. Por outro
lado, de acordo com o sistema distributivo encontrado no Bmsil,
ainda não conseguimos conciliar a produção e o consumo de alimentos, com uma rede adequada para todos os que necessitam dos
alimentos.
Estima-se que nos últimos 30 anos, perdemos no Brasil
mais de 17 milhões de toneladas de alimentos. E nunca se encontrou uma solução para isso. E hoje 41 milhões de brasileiros estão
passando fome de primeiro e segundo graus. Quer dizer, não suprem mais do que 76% das necessidades calóricas recomendadas
pelas organizações internacionais.
Assim sendo, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, trata-se
de uma bandeira antiga de algumas agremiações partidárias do
Brasil. Aliás, esse tema consta no Programa do nosso P.artido, o
PSDB, com vistas a aproveitar os estoques de alimentos quando
temos sobras dos mesmos e há pessoas morrendo de fome.
Nessas circunstâncias, houve; desde o início do Governo de
Fernando Henrique Cardoso, uma tentativa de se tentar disciplinar
todos esses desperdícios, porque, se por um lado o Bmsil tem a
fama de ser um dos países com um grande contingente de desnutridos, por outro lado também é famoso por ser um dos em que
mais se desperdiça no planeta.
A cadeia de desperdício no Brasil atinge até 25% da produção, dos quais a metade se prende ao problema do desperdício de
alimentos estocados.
O Governo, de aCOIdo c,om a platafomJa inserida no progmma de Fernando Henrique Cardoso na última eleição, resolveu atacar de frente esse problema e apresentoo o Projeto de Lei n° 532,
de 1995, que autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques páblicos de alimentos no combate à fome e à miséria.'
Não vamos afrrmar - e não senamos suficientemel,lte ingê-
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nuos para tanto - que, com essa distribuição de alimentos que es- isso - confoime já está prescrito em resoluções específIcas da
tão nos estoques, sedo supridas as necessidades da população. O ONU há mais de trinta anos -, não conseguiremos debelar os fopróprio Deputado Carlos Cardinal, autor de uma das emendas cos terríveis de fome e de miséria que O nosso País ainda detém.
substitutivas, denuncioo hoje que temos um desperdício enorme
Durante o discurso do Sr. Feu Rosa, o Sr. Luís
nas Regiões Sul e Sudeste deste País. Os estoques das safras de 91
Eduardo,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
e 92 e mesmo parte da safra de 90 estão apodrecidos. Então, para
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presievitar que esse tipo de coisa ocorra, que esse horroroso processo
dente.
de desperdício de alimentos se repita, num país onde há milhões
passando fome, pelo menos isso é um início. Não quero dizer que
o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Deputada
a medida vai resolver o problema da fome no Brasil, de maneira Marta Suplicy, na sessão do dia 8 de junho, solicitou a apensação
alguma. A problemática é complexa e reclama mais que mera dis- do Projeto de Lei nO 455/95, de sua autoria, ao projeto ora em
tribuição de alimentos de estoques reguladores. Dessa fonna, es- apreciação. A Presidência considera apensado o projeto, em razão
pero que 10 a 15% desses 41 milhões de brasileiros, pelo menos, de ambos tratarem <Ia mésma matéria.
sejam atingidos por esse programa.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
O Governo está, portanto, procurando disciplinar, no míni- uso da palavra, para discutir o Projeto, o ilustre Deputado Valdir
mo, essa distribuição de alimentos que, se assim não fora, seriam Colatto.
desperdiçados, jogados aos ratos, ao lixo.
O SR. VALDIR COLATTO (pMDB - SC. Sem revisão
Sr. Presidente, Srs. Dep.1tados, é bom que fIque caracterizado do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, iremos comenque esse programa do Governo é apenas um início na distrihIição de tar este projeto e chamar a atenção desta Casa para alguns detalhes
alimentos, a partir dos estoques reguladores da Comissão de Financia- técnicos que versam sobre essa matéria. Essa proposição de se
mento da Produção, nos annazéns da antiga Cibrazem, que se espa- doar alimentos para a população carente saiu de uma proposta que
lham pelo Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste, principalmente a Frente Parlamentar da Agricultura fez ao Govemo e também da
nas regiões JnUdutoras de arroz, feijão, milho, trigo e soja.
Carta de Goiânia, que tem como tema "O PMDB e a Agricultura",
O objetivo do programa referido é que possamos baixar o da qual fomos um dos coordenadores.
Sr. Presidente, temos de olhar essa questão mais pel~ lado
nível de desperdício de 25% para, quiçá, 20,15 ou 10%, o que vai
técnico. O que está acontecendo hoje neste País? O Governo, o
ser algo extremamente bom para o Brasil e pata os brasileiros.
Repito, não vamos nos iludir que isso vai salvar ou resolver Banco do Brasil e a Conab possuem em torno de 11 milhões de t0o problema da fome no Brasil. Absolutamente! Os esquemas ge- neladas de produtos estocados. Isso tem trazido difIculdades para
renciais e de distribuição desses produtos, que estão nos llllllllzéns o armazenamento da safra 94195 e também um dos ônus muito
da Cibrazen, não são simples.
grande Para o País na fonna de equalização dos preços de mercado
Na última possibilidade de se apresentar emendas à LDO, com os custos fmanceiros desses produtos.
tendo em vista exatamente essa problemática, apresentei uma
Entendemos que hoje o País Precisa tomar uma medida
emenda na qual previa que os estoques reguladores, colocados nos quanto à questão dos estoques. Há dias o Governo emitiu uma mellllllllzéns, seriam distribuídos, para corÍ1bater a fome e a miséria, à dida provisória depositando nessa conta de equalização de custo
famílias supeIearentes que habitassem em locais, no máximo, 300 fmanceiro - chamo a atenção dos Srs. Deputados - 430 milhões de
quilômetros distantes dos llllllllzéns respectivos, onde estavam es- reais. Vou exempliftcar. Hoje o ~ do milho no meIeado está
• e:ql torno de cinco reais a saca..() ÇJoverno tem estoques de quatro
tocados aqueles alimentos.
Muito bem. Essa seria uma medida para impedir que ali- a cinco anos, no sistema EGF - Empréstimo do Governo Federalmentos do Sul fossem distrihIídos no Norte e que o custo de trans- , nas mãos do .Banco do Brasil, para serem repassados à Conab,
porte fosse extremamente superior ao próprio valor do alimento, que se ttansfonnariam em aquisição do Governo Federal, com
além de evitar que empresas~e transporte e alguns caminhoneiros custo fmanceiro de juros, correção monetária e llllllllzenagem desfugazes pudessem tirar vantagem de um programa tão útil e tão de a compra desse produto até a entrega ao Governo.
O que eStá acontecendo é que tetnÓs produtos como o milho
importante para o País.
Então, nesse projeto de lei está previsto esse tipo de limita- que custam para o Governo em tomo de quinze reais a saca. Veção, se não quantifIcando a quilometragem e até os valores dos jam bem: o preço de mercado é de cinco reais, e o preço de custo
custos, pelo menos prevendo uma regulamentação que vai permitir para o Governo é de quinze reais. Essa diferença é o custo fmanque os detalhes sejam acrescentados e que esses alimentos sejam .ceiro e o custo de llllllllzenagem.
Sr. Presidente, é muito oneroso para o País a manutenção
distrihIídos da maneira mais econômica possível.
É importante, porém, que na regulamentação desse projeto desses estoques. É viável e racional que o Governo doe esses estode lei sejam criados mecanismos para se avaliar as reais necessida- ques, mesmo arcando com possíveis despesas de transporte, pordes das famílias e comuÍrldades carentes, a fIm de que nij.o haja que essa despesa é infu;rltamente menor do que o custo fmanceiro,
apenas uma distribuição quantitativa de alimentos de fonna indis- do que o custo de armazenagem com que o Governo está arcando
criminada, segundo algum critério qualquer; afInal sequer temos hoje para guardar esSa produção.
Precisamos deixar bem claro que a saída desses produtos vai
experiência de pesquisa sobre o problema das famílias que passam
viabilizar a entrada da nova safra, a eliminação de estoques deterioranecessidades em todo o País.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o que prevê esse pro- dos e que vão deteriorar-se, pelo tempo que estão nos annazéns.
jeto de lei será melhor gerenciado pelo programa Comunidade SoliTenho um exemplo bem claro. Lá em Conc6rdia, Santa Cadária que se está destacando como o principal gestor desse tipo de tarina, temos 150 toneladas de feijão do Governo que estão estocaproblema no Brasil- o problema da carência, da fome e da miséria.
das, deteriorando-se por falta de entrega do produto. Por que o
Acreditamos ser este um primeiro passo para conscientizar Governo nãó o vende· no meIeado? Porque o custo desse feijão
as elites nacionais da necessidade de lutarmos contra a fome e a para o Govemo é praticamente o dobro do custo do mercado. Não
miséria não só sob o aspecto de políticas macroeconômicas, mas tem mercado para esse feijão porque o Governo tem de equalizar a
de políticas microeconômicas e de distrihIição direta, porque, sem diferença. Então, é muito razoável que se faça a doação desses
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produtos que estão armazenados para a população carente.
famílias brasileiras o alimento, um direito fundamental da pessoa
Entendo, Sr. Presidente - e todos conhecem a nossa posição humana.
-, que esta é uma questão mais técnica, racional e de diminuição
Estava ainda há pouco no ItaIDaraty discutindo a participado custo fmanceiro do que um projeto social do Governo. Se con- ção do Brasil na Conferência, em Nairobi, sobre 6s direitos fundaciliannos a questão fmanceira, que vai diminuir os custos do G0- mentais dos cidadãos no Habitat 11, e lá se falava em direito à
verno e também atender à população carente, entenderemos que rnoradia, direito de acesso às cidades. Ora, este é um País que ainesse projeto deve ser aprovado, sim.
da não resolveu o problema do direito à comida. Esta é uma verLembro-me de quando o Governo Itamar Franco dislribuiu gonha nacional. Temos muitos problemas. é verdade, mas a
o feijão que estava estocado e sem utilização. Muitos Prefeitos da prioridade número um é o direito do cidadão aos alimentos. Isso
Região Norte do País não tinham recursos para pagar o frete do tem sido bloqueado por uma organização social e estatal que, infefeijão do Chapec6, Santa Catarina, e Cascavel, no Paraná, para as lizmente, não dislribui a renda corretamente entre todos os brasisuas cidades. O que fez o Governo? Colocou o Exército para con- leiros. Basta dizer que o salário mínimo previsto na Constituição
trolar os possíveis desvios, o transporte e a entrega desse produtos. garante os direitos fundamentais da pessoa humana, como alimenFoi um ato de consciência, um ato racional do Governo Itamar, tação, vestuário, habitação. No entanto, cem reais, que é o atual
que fez com que milhares de pessoas se beneficiassem com o fei- . valor do salário mínimo neste País, é insuficiente para comprar
jão. Foi um programa que atingiu seu objetivo.
uma cesta básica. Então há rnuita coisa errada no processo de orPara concluir, chamo a atenção da Casa dizendo que, en- ganização social brasileiro, que precisa ser corrigido.
quanto essa mercadoria ficar nos armazéns do Governo, ou alugaNesse sentido, inclusive, pretendo apresentar nesta Casa,
dos, o Tesouro Nacional estará pagando essa conta, a conta da nos próximos dias, um projeto criando o salário mínimo m6vel, de
equalização do custo fmanceiro e do custo de armazenagem. Por tal forma que se corrij!:. a grande defasagem existente entre o saláisso, é racional e inteligente que esta Casa aprove o projeto para que rio do trabalhador e as necessidades fundamentais da pessoa huo Governo possa se desfazer desses estoques, deixando de pagar altas mana, que têm de ser atendidas através do salário.
taxas de juros ao Banco do Brasil, deixando de pagar a armazenagem,
Mas, enquanto não chega esse dia, vamos aprovar este pronão pennitindo que esses produtos se deteriorem e, ainda mais, penni- jeto de lei, que dará ao Presidente da República autorização para
tindo que se estoque a atual safra, que não tem local para armazena- dislribuir imediatamente aos pobres, num sentido emergencial, os
gem, como estamos vendo anunciado na imprensa.
alimentos que estão estocados nos armazéns, e para nossa vergonha, muitos deles apodrecendo.
Por isso, Sr. Presidente, sou pela aprovação deste projeto.
Era o tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra o Deputado Welson Gasparini, para discutir a matéria.
Durante o discurso do Sr. Welson Gasparini, o
O SR. WELSON GASPARJNI (pPR - SP. Sem revisão
Sr. Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a cadeira
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou a favor da
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo,
aprovação deste projeto. Aproveito a oportunidade para focalizar,
Presidente.
desta tribuna, alguns aspectos da questão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo mais
A Nação brasileira. conlristada, sabe que, enquanto há mioradores
inscritos, declaro encerrada a discussão.
lhões de pessoas passando fome e desnulridas. em muitos armaO SR. ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, peço a
zéns no País toneladas de arroz, feijão, lrigo, acabam se
deteriorando e, muitas vezes, jogadas nos lixos e aterros sanitários, palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo) - Tem V. Ex· a paporque ficam impróprias para o consumo.
lavra.
Isso não é novidade na vida brasileira. Desde que ingressei
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem revisão
na vida pública ouço notícias sobre alimentos com datas vencidas,
do
orador.)
- Sr. Presidente, apresentei à Mesa, sob a fonna de realimentos deteriorados nos armazéns públicos, que acabam sendo
jogados fora. É muito importante que o Governo verifique a res- clamação. os fatos, mas vou repeti-los brevemente, agora sob a
ponsabilidade dos administradores dessas áreas, porque toneladas forma de questão de ordem.
Ontem, realizou-se, segundo nossa interpretação de forma
de alimentos apodrecem nos armazéns sem que nenhuma medida
uma reunião da Subcomissão do Sivam, da Comissão de
irregular,
seja tomada contra tais acontecimentos. Existem administradores,
Fiscalização e Controle. Onde é que detectamos uma eventual irree eles têm de ser responsabilizados.
Não basta, no momento, dizer que vamos fazer esta dislri- gularidade e, por isso, fazemos a questão de ordem? É que na
buição porque é preciso desocupar os annazéns, porque esses gêneros abertura dos trabalhos não havia quorum, em nosso entendimenalimentícios, muitos deles, já estão quase impróprios para o consumo. to, visto que a Comissão possui nove integrantes e lá estava ou techegamos a pensar que o objetivo principal não é alimentar os desnu- ria assinado a lista de presença menos da metade dos Deputados.
tridos e homens que têm fome neste País, mas pura e simplesmente Pois bem, o art. SO do Regimento Interno diz que:
porque esses gêneros alimentícios estão apodrecendo nos annazéns,
"Art. 50. Os trabalhos das Comissões serão iniestão estocados há muitos anos e estão bloqueando novas possibilidaciados com a presença de, pelo menos, metade de seus
des de armazenagem da safra que aí está.
membros, ou com qualquer número, se não houver maHá alguma coisa muito errada neste País, e não é falta de pr0téria sujeita a deliberação ou se a reunião se destinar a
dução, tanto não é, que sobram alimentos, os armazéns estão abarrotaalínea a, deste artigo, e
atividades referidas no inciso
dos em larga escala, não há nem lugar para se annazenar a nova safra.
obedecerão à seguinte ordem:
E por que há gente sofrendo fome e desnulrição neste País? É a péssima organização da nossa sociedade e do nosso Estado.
Ao mesmo tempo em que nós aprovamos - e vamos aproOrdem do dia:
var - este projeto de lei autorizando o Governo a dar aos pobres
a) conhecimento, exame ou instrução de matéria
esses alimentos. queremos. nesta oportunidade, denunciar a falta
de natureza legislativa, ftscalizatória ou informativa, ou
de uma política agrícola, e de uma política social que garantam às
outros assuntos.da alçada da Comissão;"

m
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Como se tratava da discussão e possível votação de um relatório apresentado pelo Relator dessa Subcomissão, parece-nos
que não foram preenchidos os requisitos aqui delineados. Como
para hoje, às 14h3Omin, está convocada uma nova reunião dessa
Subcomissão, minha preocupação é de que venhamos a consolidar, caso eu tenha razão, uma série de equívocos.
Então, gostaria.de sugerir a V. Ex· que, se julgar oportuno,
recomende que a sessão das 14h3Omin não aconteça enquanto não
vier a resposta. V. EX· já antecipou que quer resolver a questão de
forma correta, e acredito que o fará. Poderia, então POncIc:rar ao
Presidente da Subcomissão que S. Ex·, eventualmente, adiasse a
sessão para a pIÓxima semana, na teIÇll-feira, até poIqUe - creioisso permitiria que nessa data pudéssemos inclusive votar, independentemente, a questão de ordem, ~ gerar ~pm~ncia.
Mas queremos, no mérito, ter tempo. E aJ. também ISSO ficana assegurado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo) - A Mesa examinará
a questão de ordem de V. Ex· e a responderá oportunamente.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo) - Tem V. E,,· a palavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, quero encaminhar
uma reclamação. Fundamentalmente desejo ser breve, ~s não
posso deixar de fazer um preAmbulo para declarar a nova ~gem
que a Casa constroiu. E isso se deve muito à forma de encaminhamento e administração que V. Ex· imprimiu aos seus trabalhos.
Esta Casa está gozando de um prestígio que todos os Parlamentares sentem em suas bases.
Hoje, porém, ocorreu um fato gravíssimo em que esta Casa,
como instituição, e não através de requerimento individual de '
qualquer Deputado - até porque o companheiro de partido, Deputado Fernando Ferro, já o encaminhou -, para proteger a sua própria imagem e reputação obriga-se a exigir do Ministro das
Comunicações confmnação de uma declaração que ele t<XnOU pú~
blica, confonne estampado em manchete de jornal, cujo antetítulo
é ''É dando que se recebe", afnmando que ''houve troca de cargos
por votos". Segundo o Ministro das Comunidades, o Gov~
FHC promoveu uma negociação política e não uma barganha. Alivia o Ministro dizendo que houve indicações técnicas.
De qualquer forma, para preservar aqueles que, durante o
nosso encaminhamento, fizemos questão· de ressalvar e proteger,
aqueles que até por convicção doutrinária defendem um modelo .liberal para a sociedade; para preservar os que votaram por conVICção e doutrina, é fundamental que esta Casa, f~ente, t<Xne
pública - até para não pennitir que todos se contamínem - a relação oficial de Deputados cujos pedidos de indicação foram atendidos, em troca do voto favorável à quebra do monopólio nas
telecomunicações.
A quebra dos monopólios, tanto das telecomunicações,
quanto do petróleo, é uma questão para a qual o Depu~ ~~lio
Bicudo, inclusive quando tentou votar contra a ~l! admissibilidade, alegou inconstituciooalidade por questão de.,çi>berania, e não
pode ser trata& 'hem mantida nesse nível.
.
Sr. Presidente, faço a V. Ex· um apelo no sentido de que
essa reivindicação, encaminhada pelo Deputado Fe1DaDdo Ferro através de requerimento pessoal, transfoone-se em requ~ntoda Casa
e seja ~ pública a relação de nomes dos Deputados que foram
atendidos pelo Ministro Sérgio Roberto Vieira da Motta.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo) - Exáminarei a
questão levantada por V. Ex· e a responderei oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
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as seguintes
EMENDAS DE PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI N° 532195
Autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques
públicos de aUmentos no có'mbata à fome e à miséria.
-N°lSubstitua-se o § lOdo art. 1° pelos seguintes parágrafos:
"§ 1° A doação se fará por articulação conveniada entre a União,
Estados, Distrito Fedeml e Municípios, rateando-se as despesas relativas à remoção e ao beneficiamento, quando for o caso, às contas dos respectivos Tesouros.
§ 2° Nos Municípios onde haja disponibilidade e condições técnicas será integrado à operação de remoção e distribuição o contingente disponível do Exército.
§ 3° Na Região Norte/Nordeste a distribuição se fará totalmente
às custas do Tesouro da União."
Justificação

É de todo louvável a iniciativa do Executivo no sentido de
impedir o desperdício de alimentos cujo armazenamento se tomou
de circulação emperrada seja qual fOI' o motivo.
Entretanto, as condições da distribuição devem ser asseguradas pcJ1' uma proposta adequada.
É indispensável para o bom andamento das opemções que
ela seja patn1lhada tanto em relação às despesas como dos efeitos
simbólicos das políticas públicas.
Outrossim, é de toda utilidade que se aproveite o excelente
treinamento do Exército na consecução desse tipo de operação, de
remoção, transporte e distribuição.
Sem a participação das forças dirigentes da comunidade,
será fatal o desvio dos altos propósitos e arriscada a opemção distributiva.
Sala das Sessões, junho de 1995. - José Carlos Aleluia,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar (PFL/PTB) - Inocêncio Olivei·
ra, Líder do Bloco Parlamentar (pFL/PTB).
-N°2Substitua-se o parágrafo único do art. 1° pelos seguintes parágrafos:
"§ 1° A doação se fará por articulação conveniada
entre a União, Estados, Distrito Fedeml e Municípios,
rateando-se as despesas relativas à remoção e ao beneficiamento, quando for o caso, às contas dos respectivos
Tesouros.
§ 2° Nos Municípios onde haja disponibilidade e
condições técnicas, será integrado à operação de remoção e distribuição o contingente disponível do Exército."
Justificação

É de todo louvável a iniciativa do Executivo no sentido de
impedir o desperdício de alimentos cujo armazenamento se tomou
de'circulação emperrada seja qual for o ~otivo.
Entretanto, as condições da distribuição devem ser asseguradas 'pc>r uma prqposta adequada.
É indispensável-para o bom andamento das opemções que
ela seja ~trUlhada tanto em relação às despesas como dos efeitos
simbólicos dás políticas públicas.
Outrossim, é de toda utilidade que se aProveite o excelente
treinamento do Exército na consecução desse tipo de opemção,de
remoção, transporte e distribuição.
Sem a participação das .forças dirigentes·da comunidade,
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será fatal o desvio dos altos pr0p6sitos e arriscada a operação distributiva.
Sala das Sessões, junho de 1995. - José Carlos Aleluia,
Vice-Lider do Bloco Parlamentar (pFL/PTB) - Inocêndo Olivei·
ra, Lider do Bloco Parlamentar (pFLlPTB).
-N°3(Aditiva)
Acrescente-se ao art. 1° um § 2°, renumerando-se o parágrafo único para § 1°
"Art. 1°
..
§ 2° Na Região Centro-Oeste, nos Municípios carentes de receita, as despesas de distribuição correrão
por conta do Tesouro Nacional."
JustiOcação
Os Estados, Municípios e o Distrito Federal que compõem a
Região Centro-Oeste não possuem em seus Tesouros recursos suficientes para custear tal distribuição, portanto, por se tratar de um
ônus para os Tesouros, que jâ não não possuem saldo, pretende-se
com esta emenda que o custo da distribuição desses alimentos fique por conta do Tesouro Nacional.
Sala das Sessões, junho de 1995. - Marilu Guimarães,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar (PFLlPTB) - Inocêndo Olivei·
ra, Lider do Bloco Parlamentar (pFL/PTB).
-N°4(Aditiva)
Acrescente-se ao art. 5° o seguinte parágrafo único:

"Art. 5°
.
Parágrafo único. A distribuição de alimentos se
fará integrado às Prefeituras através da assinatura de
convênios com o Programa Comunidade Solidária."
Justificação
As Prefeituras são as unidades institucionais, administrati-

vu e políticas dos Municípios dentro dos Estados da Federação, e
por se tratar do 6rgão de maior importância para a rewesentação
dos interesses, merecem estar integradas ao Programa Comunidade Solidária no sentido de organizar e ajudar a demarcar áreas
onde haja uma maior necessidade para o recebimento desses alimentos.
Sala das Sessões, junho de 1995. - Marilu Guimarães,
Vice-Lider do Bloco Parlamentar (pFLlPTB) - Inocêndo Olivei·
ra, Lider do Bloco Parlamentar (pFLlPTB).
-N°S(Aditiva)
Acrescente-se ao art. lOdo Projeto de Lei nO 532195, do Poder Executivo, o seguinte parágrafo, enumerando-se os demais:

"§ 1° O Poder Executivo publicará, a cada três
meses, no Diário Ofidal da União, a relação dos Municípios, a discriminação e quantidade dos alimentos distribuídos pelo Programa Comunidade Solidária."
Justificação
Esta emenda visa dar maior transparência às ações do Programa Comunidade Solidária, inclusive para pennitir o controle e
flSCalização da sociedade para o bom desempenho do Programa.
Nada mais justo que o Poder Executivo 'publique, a cada
tr& meses, a relação dos Municípios, a discriminação e quantidade
de alimentos distribuídos pela Comunidade Solidária.
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Sala das Sessões, junho de 1995. - João Fassarela,PTIMG
-Frandsco Dornelles, Lider do PPR - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PC do B - Inocêndo Olivei·
ra, Líder do Bloco Parlamentar (PFLIPTB) - Sérgio Arouca, PPS
- Fernando Gabeira, PV - Milton Temer, Vice-Lider do PT José Carlos Sabóia, Vice-Lider do Bloco Parlamentar
(PSBIPMN) - Jair Soares, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
(pFLlPTB).
-N°6(Aditiva)

Art. 5° do Projeto de Lei n° 532195:
"A distribuição dos alimentos será integrada às
ações do Programa Comunidade Solidária."
Acrescente-se ao art. 5° do projeto a seguinte expressão:
"de acordo com os critérios fIXados pelo Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS."
Justificação
Ao propormos esta emenda não pretendemos uma competição entre o CNAS e o Programa Comunidade Solidária. O CNAS
é um conselho paritário com representantes da sociedade civil e do
Governo. Suas propostas estão consolidades na LOAS - Lei Orgânica de Assistência Social, que conferiu à assistência social como
um direito do cidadão e dever do Estado, superando o antigo traço
paternalista e clientelista que predominava no setor.
A LOAS (Lei nO 8.742/93) defme como competência do
CNAS aprovar critérios para a transferência de recursos para os
Estados, Municípios e Distrito Federal, tendo como parâmetros
eqüitativos popllacionais, renda per capita, mortalidade infantil,
concentração de renda e disciplina dos repasses de recursos para
as entidades e organizações de assistência sociaL sem prejJíw das
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A LOAS estabelece ainda projetos de enfrentamento da p0breza através de investimentos econômico-sociais dos grupos p0pulares, garantindo-lhes meios e capacidade produtiva para
melhoria das condições gerais de subsistência e elevação do padriio da qualidade de vida.
Por todos estes aspectos, ressaltamos a importância da
emenda, por entendennos que o CNAS é o órgão adequado para
defmir os critérios que autorizam o Governo a proceder à doação
de estoques públicos de alimentos combatendo a fome e a miséria.
Sala das Sessões, junho de 1995. - João Fassarela, PTIMG
- Francisco Dornelles, Líder do PPR - Sérgio Carneiro, ViceLíder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Inocêncio Oli·
veira, Líder do Bloco Parlamentar (pFL/PTB) - Sérgio Arouca,
PPS - Fernando Gabeira, PV - Milton Temer, Vice-Líder do
PT - José Carlos Sabóia, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
(psBIPMN) - Jair Soares, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
(PFLIPTB) - Severino Cavalcanti, Bloco Parlamentar
(PFL/PTB).
-N°7(Aditiva)
Inclua-se os seguintes § '].O e § 3° ao art. lOdo Projeto de Lei
nO 532195, renumerandO-se o atual parágrafo único como § 1°:
"Art. 1°
.

§ 2° No caso dos estoques póblicos de alimentos
de propriedade do Governo Federal serem doados após
beneficiamento, o beneficiamento e o empacotamento
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devem ser realizados no Estado onde estiverem estocados os alimentos.
§ 3° A destinação dos subprodutos decorrentes do
beneficiamento será estabelecida nos termos do art. 2°
da presente lei, segundo os critérios estabelecidos pelo
Conselho do Programa Comunidade Solidária."
Justificação
Como se IIata de uma ação que objetiva atender os mais necessitados no menor tempo possível, há que se reduzir os custos e
o telIDo de sua implementação.
O beneficiamento e o empacotamento sendo realizados no
Estado de origem dos estoques oportunizará a consecução deste
duplo objetivo.
.
Estabelecemos, em outra emenda apresentada ao presente
projeto, que os critérios para a doação dos alimentos estocados seriam estabelecidos pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária. Então, este mesmo Conselho deve dispor, por lógica, sobre
a~tinaçãodosubprodutonocawdebeoooo~~~

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Carlos Cardinal,
PDTIRS - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Uder do PT - Davi
Alves SRva, Bloco Parl~entar (pSBIPNM) - Fernando Lyra,
Líder do Bloco Parlamentar (pSBIPMN).
-N°S(Aditiva)
Inclua-se o seguinte § 4° ao 3rt. 2° do Projeto de Lei nO
531195, renumeIlll1do-se os demais:
u§ 40 O transporte dos alimentos a serem doados
utilizará, preferencialmente, as aquavias e ferrovias."

Justificação
Deve-se impedir que o combate à fome de milhões de miseráveis se transforme num gIllllde neg6cio para alguns.
Para isso, sugerimos, com a inclusão do § 4° ao art. 2", que
o transporte dos alimentos seja feito privilegiando-se as vias mais
rentáveis e menos onerosas, quais sejam, as aquavias e ferrovias, e
não por grandes transportadoras que, via de regra, utilizam o mais
caro dos meios de transporte que é o rodoviário.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Carlos Cardinal,
PDTIRS - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Uder do PT - Davi
Alves SRva, Bloco Parl~entar (PSBIPMN) - Fernando Lyra,
Líder do Bloco Parlamentar (psBIPMN).
-N°9(Modificativa)
Dê-se ao art. 5° do Projeto de Lei nO 531195 a seguinte redação:
"Art. 5° A distribuição dos alimentos obedecerá
os critérios estabelecidos pelo Conselho do Programa
Comunidade Solidária, nos telIDOS do 3rt. 2° desta lei, e
será feita pelas' Prefeitums Municipais e pelos Comitês
Municipais da Ação da Cidadania no Combate à Fome e
à Miséria, admitindo-se a possibilidade de participação
das Forças A1IDadas brasileiras."
Justificação
Impõe-se que a distribuição dos alimentos doados seja feita
pelas Prefeituras Municipais, pelos Comitês Municipais da Ação
da Cidadania no Combate à Fome e à Miséria e, quando possível,
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pelas estruturas do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiros.
A justificativa para esta medida é bastante simples. As Prefeituras possuem secretarias que dispõem de infOlIDaçõeS precisas
sobre quem são, quantos são e onde se encontram os indigentes
que necessit~ ter sua fome saciada. Ademais, é a Prefeitura o
ente estatal, na estrutum federativa nacional, que mais pr6xima se
encontra da população, é a que mais conhece as peculiaridades e
vicissitudes locais.
As Forças Armadas, por sua vez, têm prestado relevantes
serviços ã Nação, com sua eficiência e rápida mobilização, em
programas de assistência social.
No âmbito da sociedade civil, os Comitês Municipais da
Ação da Cidadania no Combate à Fome e à Miséria, organizados
pelo sociólogo Betinho, têm demonstIado sua organização, seu vigor e sua efetividade na distribuição de alimentos. Não há como
prescindir dos mesmos num programa sério de distribuição de alimentos.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Carlos Cardinal,
PDTIRS - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Uder do PT - DaVi
Alves SRva, Bloco Parl~entar (pSBIPMN) - Fernando Lyra,
Líder do Bloco Parlamentar (PSBIPMN).
-N°IOSUBSTTIlJTIVO AO PROJETO DE LEI N° 195
(Do Sr. Carlos Cardinal e Outros)
Autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques
públicos de alimentos no combate à fome e à miséria
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar estoques
públicos de alimentos, in natura ou após beneficiamento, diretamente às populações carentes, objetivando o combate à fome e à
miséria, bem como às populações atingidas por calamidades ou
emergências, mediante proposta conjunta do Conselho do Programa Comunidade Solidária e do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da RefOlIDa Agrária.
Art. 2° A proposta de que trata o artigo anterior será insttuí- .
da com os critérios estabelecidos pelo Conselho do Programa C0munidade Solidária e segundo as infOlIDaçõeS da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, relativa à localização, safra e condições de qualidade do produto.
§ 1° Quando a doação de que trata o art. 1° desta lei se fizer
por intermédio de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios,
as ~pesas relativas à remoção e ao beneficiamento correrão, '
quando for o caw, à conta dos Tesouros respectivos.
§ 2" No caw dos estoques públicos de alimentos de propriedade do Governo Federal serem doados após benefici~ento, o
beneficiamento, a industrialização e o empacotamento devem ser
realizados, preferencialmente, no Estado onde estiverem estocados
os alimentos.
§ 3° A destinação dos subprodutos decorrentes do beooficiamento será estabelecida nos telIDos do caput deste artigo, segundo os critérios estabelecidos pelo Conselho do Programa
Comunidade Solidária.
§ 4° O transporte dos alimentos a serem doados, utilizará,
preferencialmente, as aquaviás e ferrovias.
§ 5° Visando ao bom ~empenhoda gerência dos estoques, .
serão doados, preferencialmente, os produtos com maior risco·de .
perda de qualidade, cabendo à Conab efetuar a reclassificação por
ocasião de labratura do telIDo de entrega.
,
Art. 3° Para os fms do disposto no art. 1°, será permitida,
em situações especiais devidamente justificadas, a permuta de pro-
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dutos in natura por outros no mesmo estado, por produtos beneficiados ou, ainda, por alimentos prontos para o consumo, de acordo
com os critérios e condições fIXados em regulamento a ser elaborado em conjunto pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária e pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da promulgação da presente lei.
Art. 4° Nos casos que venham a requerer a pronta e efetiva
ação governamental, como os de calamidade pública e situação de
emergência, as doações serão realizadas observando-se a legislação sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil.
Art. 5° A distribuição dos alimentos obedecerá os critérios
estabelecidos pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária,
nos termos do art. 2° desta lei, e será feita pelas Prefeituras Municipais e pelos Comitês Municipais da Ação da Cidadania no Combate à Fome e à Miséria, admitindo-se a possibilidade de
participação das Forças Armadas brasileiras. .
Art. 6°.psta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de de 1995.
Justificação
O presente substitutivo pretende realizar algumas modificações no texto original do projeto de lei encaminhado pelo Poder
Executivo que objetiva viabilizar a doação de estoqulls públicos de
alimentos para o combate à fome e à miséria.
Optamos por apresentar o presente substitutivo pois, não
obstante termos mantido a idéia central do projeto do Governo,
que, na verdade, acolhe uma sugestão nossa, propusemos várias
adequações que, de acordo com a boa técnica legislativa, mereceram uma nova sistematização.
Passaremos a explicitar as modificações propostas.
O Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência
da República, tem atribuições precípuas de atender a parcela mais
desassistida da população brasileira, em especial o combate à fome
e à pobreza, nos termos do art. 12 da MP nO 1.015, de 26-5-95.
Este programa é gerido por um CQDSelho, o Conselho do
Programa Comunidade Solidária e compõe a estrutura básica da
Casa Civil da Presidência da República, nos termos do art. 2° da
mencionada MP.
Entendemos que a proposta de doação de estoques públicos
deve ser deslocada da competência da Casa Civil que tem inúmeras atribuições para a competência específica do Conselho mencionado, já que o mesmo integra a estrutura da Casa Civil e
ademais, é composto por represebtantes do Governo e sociedade
civil o que, certamente, viabilizará a maior eficácia da proposta de
doação de alimentos, objetivo maior deste projeto. Daí, a proposta
de alter!1Ção do art. 1°.
É imperioso que o Conselho do Programa da Comunidade
Solidária estabeleça os critérios de distribuição dos estoques governamentais à população carente e nos casos de emergência.
Tal imposição decorre do próprio arranjo institucional do
Governo Federal que, segundo o art. 12 da MP nO 1.015, de 24-595, atribuiu ao referido Programa a competência de coordenar as
ações de combate à fome empreendidas pelo Governo Federal.
Ademais, vale mais uma vez ressaltar que o Conselho em
análise é composto por membros do Governo Federal e da sociedade civil o que confere ao mesmo maior legitimidade.
A Conab deve fazer o repasse de infonnações técnIcas ao
Conselho que estabelecerá as diretrizes, objetivos e critérios para a
doação de estoques. Estas são as razões que nos impeliram a modificar o art. 2° do PL do Governo Federal.
Como propusemos no caput do art. 2° que o estabelecimento de critérios caberia ao Conselho do Programa Comunidade So-
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lidária. impõe-se, para preservar a lógica do texto, que as diretrizes
estabelecidas já no Congresso Nacional estejam contidas, como
parágrafos, neste artigo.
Como a doação de alimentos é uma ação que objetiva atender os mais necessitados no menor tempo possível, há que se reduzir os custos e o tempo de sua implementação.
Neste sentido, o beneficiamento, a industrialização e o empacotamento sendo realizados, preferencialmente, no Estado de
origem dos estoques, será oportunizada a consecução deste duplo
objetivo. Por isso, propusemos a inclusão de § 2° ao art. 2°.
Advogamos, conforme anteriormente mencionado, que os
critérios para a doação dos alimentos estocados seriam estabelecidos pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária (caput do
art. 2°). Então, este mesmo Consellio deve dispor, por lógica, sobre a destinação do subproduto no caso de beneficiamento. Este é
o fundamento que justifica a inclusão de § 3° ao art. '2:'.
Deve - se impedir, ainda, que o combate à fome de milhões
de miseráveis se transforme num grande negócio para alguns.
Para isso, sugerimos, com a inclusão de § 4° ao art. 2°, que
o transp.Jrte dos alimentos seja feito privilegiando-se as vias mais
rentáveis e menos onerosas, quais sejam, as aquavias e ferrovias e
não por grandes transportadoras que via de regra, utilizam o mais
caro dos meios de transporte que é o rodoviário.
.
Há, ainda, que se estabelecer expressamente na Lei, quem
será o responsável pela elaboração do regulamento - o Conselho
do Programa Comunidade Solidária e o Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária - e o prazo de sua ela~
ração que, em face da magnitude do problema tem que ser o mais
curto possível, sugerimos 30 dias.
Impõe-se, por fun, que a distribuição dos alimentos doados
seja feita pelas Prefeituras Municipais, pelos Comitês Municipais
da Ação da.Cidadania no Combate à Fome e à Miséria e quando
possível, pelas estruturas do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiros. Sugerimos, pois, alterações ao art 5°.
A justificativa para esta medida é bastante simples. As Prefeituras possuem secretarias que dispõe de informações precisas
sobre quem são, quantos são e onde se encontram os indigentes
que necessitam ter sua fome saciada. Ademais, é a Prefeitura o
ent~ estatal, na estrutura federativa.nacrorial, que mais próxima se
encontra 'da popllação, é a que mais Conhece as peculiaridades e
vicissitudes locais.
As F~ças Armadas, por sua vez, têm prestado relevantes
serviços à Nação, com sua eficiência e rápida mobilização, em
programas de assistência social.
No âmbito da sociedâde civil, os Coinitês Municipais da
Ação da Cidadania no Combate à Fome e à Miséria, organizados
pelo sociólogo Betinho, têm demonstrado sua organização, seu vigor e sua efetividade na distribuição de alimentos. Não há como
prescindir dos mesmos num programa sério de distribuição de alimentos.
Por todas as razões anteriormente expostas, esperamos contar com o apoio dos nossos ilustres Pares na aprovação do presente
Substitutivo.
Sala das Sessões, de junho de 1995. - Carlos Cardinal
PDT - RS. - Miro Teixeira, lider do PDT - Aldo Rebelo, Líder
do PCdoB - Paulo Bernardo, Vice-lider do PT - Dàvi Alves Sil.
va, Bloco Parlamentar PSBIPMN - Fernando Lyra, Líder do
Bloco Parlamentar (pSBIPMN).
.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo)'- O projeto foi
emendado. Para oferecer parecer às emendas de plenário, em substituição à Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, concedo a palavra ao nolxe Qeputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (BlocoIPFL - BA. Para emitir pa.te-
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cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO 532, de 1995, recebeu dez emendas, sendo
que a Emenda nO 5 foi acolhida na sua totalidade.
Fomm parcialmente acolhidas as Emendas n"s 4, 9 e lO, ao
art. 5° e, no art. 3°, foi incluída a palavm ''preferencialmente'' antes
do termo "no mesmo Estado" e o art. 1°, parágrafo 'Ónico, passa a
ter a seguinte redação:

"Art.1°

"

.

Parágrafo 'Ónico. Quando a doação se ftzer por intennédio de Estados, do Distrito Federal ou de Municlpios, as despesas relativas à remoção e ao
beneficiamento poderão ocorrer à conta dos Tesouros
respectivos."
Fommrep'itadas as demais emendas.
Sr. Presidente, acreditamos que com este dispositivo estarão
atendidas realmente todas as exigências dos Srs. Parlamentares, e
os Municípios, os Estados e a comunidade em geral serão beneficiados, pois terão acesso a esses alimentos com menor custo.
Este é o nosso SUbstiÚltivo, Sr. Presidente.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
NO 532, E 1995, DO PODER EXECUTIVO
Autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques
públicos de a6mentos no combate à fome e à miséria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar estoques
p"Óblicos de alimentos, in natura ou após beneficiamento, diretamente às populações carentes, objetivando o combate à fome e à
miséria, bem como às popllações atingidas por calamidades ou
emergências, mediante proposta conjunta do Ministério da AgriculÚlm, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da Casa Civil
da Presidência da Repíblica.
Parágrafo Único. Quando a doação se fIZer por intennédio
de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, as despesas relativas à remoção e ao beneficiamento poderão ocorrer por conta
dos Tesouros respectivos.
Art. 2° A proposta de que tmta o artigo anterior será instruída com informação da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB relativa à localização, safra e condições de qualidade do
produto.
Parágrafo Único. Visando ao bom desempenho da gerência
de estoques, serão doados, preferencialmente, os produtos com
maior risco de perda de qualidade, cabendo à Conab efeÚlar a reclassificação por ocasião de lavmÚlm do termo de entrega.
Art. 3° Para os fms do disposto no art. 1°, será pennitida,
em siÚlações especiais devidamente justificadas, a permuta de produtos in natura por outros, preferencialmente no mesmo estado,
por produtos beneficiados ou, ainda, por alimentos proutos para o
consumo, de acordo com os critérios e condições fixados em regulamento.
Art. 4° Nos casos que venham a requerer a pronta e efetiva
ação governamental, como os de calamidade p"Óblica e situação de
emergência, as doações serão realizadas observando-se a legislação sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil.
Art. 5° A distribuição dos alimentos será integmda às ações
do Progmma Comunidade Solidária e será feita pelas PrefeiÚlms
Municipais e pelos Comitês Municipais da Ação da Cidadania no
Combate à Fome e à Miséria, admitindo-se a possibilidade de participação das Forças Annadas.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de junho de 1995.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavm, pam oferecer parecer às emendas de plenário, em substiÚlição
à Comissão de Seguridade Social e Família, ao nobre Deputado
Osmânio Pereira.
O SR. oSMÂNIo PEREIRA (pSDB - MG. Pam emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depltados,
pela Comissão de Seguridade Social e Família, somos também favoráveis à aprovação da Emenda nO 5, das Emendas n"s 4,9 e lO,
na forma de subemendas, dando nova redação ao art. 5", da emenda do Relator, acrescentando ao art. 3° a palavm ''preferencialmente" antes da expressão ''no mesmo Estado"; também da emenda do
Relator, substiÚlindo a palavm "correrão" por ''poderão correr", do
parágrafo l1nico do art. 1°.
É o que temos a apresentar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavm, pam oferecer parecer às emendas de plenário, em substiÚlição
à Comissão de AgriculÚlra e Política Ruml, ao nobre Deputado
Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (pMDB -RS. Para emitir parecer.
Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, somos também pela
aprovação da Emenda nO 5 e das Emendas n"s 4, 9 e lO, na forma
de subemenda, dando nova redação ao art. 5°, que passa a vigomr
com a seguinte redação:
"A distribuição dos alimentos será integmda às
ações do Programa Comunidade Solidária e será feita
pelas PrefeiÚlras Municipais e pelos Comitês Municipais
da Ação da Cidadania no Combate à Fome eà Miséria,
admitindo-se a possibilidade de participação das Forças
Annadas."
Além disso, Sr. Presidente, queremos aprovar também a
substiÚlição da palavra "correrão" pela expressão ''poderão ocorrer" no parágmfo 'Ónico do art. 1°, que passará a ter a seguinte redação: "... as despesas relativas à remoção e ao beneficiamento
poderão correr à conta dos Tesouros respectivos", rejeitando as
demais emendas constantes do projeto.
Em este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavm, pam oferecer parecer às emendas de plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ao Deputado
Ney Lopes.
O SR. NEY LOPES (BlocdPFL - RN. Pam emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as emendas oferecidas que não tiverlpll parecer contrário na análise de mérito, após
examiná-las, concluo que são constitucionais, jurídicas e de boa
técnica legislativa.
Por isso, o parecer é favorável à sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pam encaminhar a
votação, concedo a palavm à nobre Deputada Marta"Suplicy.
A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Sem revisão da
omdora.) - Sr. Presidente, estou muito contente porque este projeto está sendo submetido à votação, com possibilidade de ser aprovado. Acho que, reaImente, parte da pq:lllação ~ será beneficiada.
Entretanto, tenho motivo pam estar ~te e um pouco decepcionada. Com o ânimo de Depltada, em primeiro mandato, fiz
este projeto, antes do Gov.erno. e os Líderes do Governo não se
deram ao tmbalho de ver se já havia nesta Casa um projeto semelhante. Isso é um desrespeito ao nosso trabalho como Deputada.
Nesse sentido fiquei um pouco decepcionada, porque acho que a
Casa tem que ser valorizada e os Deputados também.
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O projeto que havia encaminhado é um pouco diferente, de
certa fonna, mais cuidadoso, porque diz que os alimentos a serem
distribuídos são apenas os que podem apodrecer em dois meses.
Então, somente os alimentos que estivessem para apodrecer é que
poderiam ser distribuídos ao Programa Comunidade Solidária.
Com esse projeto do Governo acho que corremos o risco de incorrer nas distribuições eleitorais, sem critério. E isso me preocupa,
pois não é essa a intenção.
A proposta acatada do'Partido dos Trabalhadores, que é a
publicação periódica dos volumes e das Prefeituras beneficiadas, é
uma forma de a sociedade civil ter o controle. Acho que isso vai
ajudar nesse controle. A parte que não foi aceita era a única forma
de controlar esses estoques, de forma a não distribuí-los eleitoralmente. Os Conselhos de Assistência Social seriam valorizados já
dentro da Lei de Assistência Social. Que esses alimentos fossem
então distribuídos de acordo com o parecer do Conselho. Disseram
que seria muita burocracia. Em parte é uma burocracia, porque é
uma reunião a mais que teria que haver com os Conselhos. Mas,
ao invés de os alimentos serem distribuídos sem nenhum critério,
haveria o critério de trinta e poucas pessoas. É muito mais difícil
corromper, falar bobagens, porque são trinta e duas pessoas pensantes. Assim, não se mandará todo o estoque apenas para a merenda de uma escola. Seria um pouco para a merenda da escola,
um pouco para os idosos, um pouco para aquela comunidade carente, Seria uma forma muito mais racional de fazer a distribuição,
possibilitando delimitar qualquer erro.
De qualquer forma, julgo o projeto bom e fico muito contente que possa ser votado com toda essa rapidez; que a população
necessitada possa ter acesso à comida e que os nossos alimentos
não passem a apodrecer, resultando em manchetes nos jornais do
mundo, quando noticiam que a populaçao passa fome, enquanto
alimentos apodrecem nos silos.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
à nobre Deputada MariIu GuÍIlla.riies para encaminhamento da matéria.
A SRA. MARILU GUIMARÃEs (Bloro/PFL - MS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o mérito deste projeto é indiscutível, um grande passo que o Governo
deu no sentido de combater a fome e a miséria neste País. Nós,
que presenciamos um quadro estarrecedor no qual crianças vendiam o próprio colpO em troca de comida, sentimos que este G0verno, em parceria com a sociedade civil, dá um grande passo, na
área prática, em relação ao combate à fome e à miséria deste País.
Apresentamos inclusive substitutivo para o aprimoramento desse
projeto. Sentimos, também, a necessidade de que prefeitos, juntamente com as comunidades, consigam
trabalhar mais de perto essa situação, onde realmente o quadro é estarrecedor. Um grande passo em relação à cidadania foi
dado neste País•
. Encaminhamos favoravelmente.
.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo):"" O encaihinhamento foi encerrado. S6 havia dois inscritos. Poderiam até ~r mais.
Darei oportunidade aos Líderes para indicar como deve
proceder a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
os seguintes:
REQUERWffiNTOSDEDESTAQUES
REQUERlMENfO
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 3rt. 161, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado, da Emenda n° I, apresentada ao Projeto de Lei n°
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532195, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a
utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria".
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Paulo Bernardo,
Vice-fider do PT- Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
REQUERIMENI'O
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 3rt. 161, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado, da Emenda nOZ, apresentada ao Projeto de Lei nO
532195, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a
utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria".
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Paulo Bernardo,
Vice-Líder do PT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
REQUERlMENfO
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 3rt. 161, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para Votação
em Separado, da Emenda n° 3, apresentada ao Projeto de Lei n°
532195, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a
utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria".
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Paulo Bernardo,
Vice-Líder do PT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
REQUERlMENI'O
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,
inciso I, do Regimento Interno desta Casa, Destaque para votação
em separado, da Emenda n° 4, apresentada ao Projeto de Lei n°
532195, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a
utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria".
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Paulo Bernardo,
Vice-Líder do PT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
REQUERlMENI'O
Senhor Presidente,
.Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,
inciso n, alínea e do Regimento Interno desta Casa, Destaque para
votação, da Emenda nO 5, de autoria do Deputado João Fassarela,
apresentada ao Projeto de Lei nO'532195, do Poder Executivo, que
"autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria".
Sala das Sessões, 14 de jUnho de 1995. - Paulo Bernardo,
Vice-Líder do PT - Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
REQUERlMENfO
Senhor Presidente,
Ryqueremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,
inciso I, do Regimentô InteUlO desta Casa, Destaque para votação
em separado, da Emenda nO 6, de autoria do Deputado João IFassarela, apresentada ao Projetq de Lei nO 532/95, do Poder Executivo,
que "autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques públicos de
alimentos no combate à fome e à miséria".
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Paulo Bernardo,
Vice-Líder do PT - Aldo Rebelo, Líder do PedoB.
REQUERlMENI'O
Senhor Presidente,
Requeremos, nos tennos regimentais, destaque para votação
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em separado para a Emenda nO 7, de autoria do Deputado Carlos
Cardinal ao PL nO 532195.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Líder do PT.
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos temos regimentais, destaque para votação
em separado para a Emenda nO 8, de autoria do Deputado Carlos
Cardinal ao PL nO 532195.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Líder do PT.
REQUERIMENTO

Requeremos, nos temos regimentais, destaque para votação
em separado para a Emenda nO 9, de autoria do Deputado Carlos
Cardinal ao PLS n° 32195.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Líder do PT.
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consumo, de acordo com os critérios e condições fixados em regulamento.
Art. 4° Nos casos que venham a requerer a pronta
e efetiva ação governamental, como os de calamidade
pública e situação de emergência, as doações serão realizadas observando-se a legislação sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil.
Art. 5° A distribuição dQS alimentos será integrada às ações do Programa Comunidade Solidária e será
feita pelas Prefeituras Municipais e pelos Comitês Municipais da Ação da Cidadania no Combate à Fome e à
Miséria, admitindo-se a possibilidade de participação
das Forças Atmadas.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

Este é o Substitutivo de autoria do Deputado José Rocha,
em substituição ao da Comissão de Desenvolvimento Urbano e interior.
O SR. INOCftNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
REQUERIMENTO
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a paSenhor Presidente,
Requeremos, nos temos regimentais, destaque para votação lavra.
O SR. INOCftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
em separado para a Emenda nO lO, de autoria do Deputado Carlos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto é da mais alta imCardinal ao PL n° 532195.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Sérgio Carneiro, portância para o País. O Governo demonstra sua grande preocupação social ao enviar esse projeto a esta Casa. Todos sabem que
Vice-Líder do PDT - Paulo Bernardo, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa-se à votação existem estoques reguladores desde 1991, muitos deles deterioranda matéria. Antes, porém, vou ler o Substitutivo, depois de emen- do-se, enquanto 32 milhões de brasileiros passam fome, sobretudo
dado, para que todos tomem conhecimento da matéria que será co- nas regiões mais pobres, como o Norte, o Nordeste e vários Municípios do Centro-Oeste.
locada em votação:
"Substitutivo ao Projeto de Lei nO 532, de 1995,
Sr. Presidente, o Poder Legislativo, sobretudo a Câmara dos
do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a utili- Deputados,. demonstra mais uma vez que, por melhor que seja a
zar estoques públicos de alimentos no combate à fome e intenção do Governo, está de acordo com essas intenções e, vai
mais além, ao aprimorar os projetos.
à miséria.
Hoje mesmo, por exemplo, a decisão de que o transporte fiO Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizadb a doar cará por conta do Tesouro Nacional é importantíssima, porque
estoques públicos de alimentos, in natura ou após bene- muitas vezes em campanhas dessa natureza a adoção dos alimenficiamento, diretamente às populações carentes, objeti- tos era inferior ao preço dos transportes, sobretudo levando em
vando o combate à fome e à miséria, bem como às conta a localização dos estoques nos grandes centros do Sudeste e
populações atingidas por calamidades ou emergências, Sul do País. Portanto, o transporte para as regiões longínquas do
mediante proposta conjunta do Ministério da Agricultu- Norte, Nordeste e Centro-Oeste causava grandes dificuldades. Vi
ra, do Abastecimento e da Refoma Agrária e da Casa . diversos Prefeitos desistirem de doações de gêneros alimentícios
Civil da Presidência da República.
por ser o transporte mais caro que a doação em si. Então a vinculaParágrafo único. Quando a doação se fizer por in- ção do custo do transporte às despesas do Tesouro Nacional, sotemédio de Estados, do Distrito Federal ou de Municí- bretudo quando se tratar de regiões mais distantes e carentes, é
pios, as despesas relativas à remoção e ao importante para que o projeto possa atingir sua verdadeira fmalidade.
beneficiamento poderlio correr por conta dos Tesouros
Outrossim, Sr. Presidente, a participação das Prefeituras
respectivos.
municipais também é de grande relevância, sobretudo porque disArt. 2° A proposta de que trata o artigo anterior põem de dados suficientes para a localização dos contingentes
será instruída com informação da Companhia Nacional mais necessitados. E o envolvimento das Forças Amadas na disde Abastecimento - Conab - relativa à localização, safra tribuição - e respectiva fisçalização - desses gêneros alimentícios
atende àqueles que defendem os verdadeiros interesses do nosso
e condições de qualidade do produto.
Parágrafo único. Visando ao bom desempenho da País.
gerência de estoques, serlio doados, preferencialmente,
Portanto, Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal e o
os produtos com maior risco de perda dC qualidade, ca- Bloco PFLIPTB sentem-se felizes ao defender essa medida de
bendo à Conab efetuar a reclassificação por ocasião de grande alcance social, que vem ao encontro do programa do G0lavratura do termo de entrega.
verno Fernando Henrique Cardoso' e daqueles partidos que lhe dão
Art. 3° Para os fms do disposto no art. 1"', será sustentação nesta Casa.
O Bloco PFLIPTB encaminha o voto "sim".
permitida, em situações especiais devidamente justificadas, a permuta de produtos in natura por outros, prefe,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero esclarecer o
rencialmente no mesmo estado, por produtos Plenário sobre o seguinte: fará parte do substitutivo a Emenda nO
beneficiados ou, ainda, por alimentos prontos para o 5,quediz:
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"§ 10 O Poder Executivo publicará a cada três meses, no Diário Oficial da União, a relação dos Municípios, a discriminação e quantidade dos alimentos
distrilxlídos pelo Programa Comunidade Solidária."
Quero adiantar que, já na redação fmal, essa questão será
compatibilizada com o texto. Esclareço o Plenário porque a emenda em questão foi incluída agora, pelo Relator, e não houve tempo
de integrá-la totalmente ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o
substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
incluindo o texto da Emenda n° 5 de Plenário, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, vou fazer dois comentários. Primeiro,
apresentei um substitutivo em cujo § 10 previa-se a participação do
Programa ColElD.Ídade Solidária como gestor do Programa de
Combate à Fome e à Miséria, Estranho que esse programa, criado
pelo próprio Govemo, com o objetivo de organizai" a área social,
s6 esteja incluído na tarefa de distribuição dos alimentos.
Então, a única diferença entre o meu substitutivo e este que
está sendo votado é que, no meu, incluo a participação do Programa Comunidade Solidária.
Segundo comentário. Sr. Presidente, está-se discutindo muito aqui a questão do frete. Apresentei emenda - que não foi acolhida, embom o Relator o tenha feito em relação a duas ootras de
minha autoria - exatamente no sentido de abrirmos caminho para
a utilização de tIansportes mais baratos.
Temos ferrovias, aquavias, toda uma estrutum de transporte
pelos rios, lagoas e mares, cuja utilização baratearia muito o transporte. Tentei a inclusão do meu substitutivo. De qualquer forma,
como não existem diferenças fundamentais entre este e o meu
substitutivo, a não ser essa questão sobre o Programa Comunidade
Solidária, o PDT votará a favor.
O SR. MARCOm PERlLLO (pP - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista entende que a matéria é de extrema relevância, especialmente considerando-se as
dificuldades enonnes por que passam 32 milhões de brasileiros.
Deixar esses produtos alimentícios se perderem, estocados nos armazéns, é um gmnde absurdo. Existem alimentos annazenados há
mais de cinco anos. O Govemo Fernando Henrique Cardoso, preocupado com essa questão, enviou a esta Casa projeto de lei, com o
fIm de destinar esses produtos que estão se perdendo aos Comitês
de Combate à Fome e à Miséria.
A modifIcação do parágrafo único do substitutivo do Relator atende às reivindicações do Partido Progressista, na medida em
que irá possibilitar que se resguardem os Municípios bmsileiros. A
emenda aditiva do Deputado João Fassarella, com certeza, também aprimora esse projeto de lei, visto que promoverá a tmnsparência absoluta da forma como serão destinados esses alimentos a
todas as Regiões e a to<;los os Municípios. Entendendo o Partido
Progressista que o substitutivo do Relator é, sem sombm de dúvida, o que melhor se enquadm no pensamento de todas as bancadas
de apoio ao Governo, aprova-o e encaminha o voto de sua bancada
favoravelmente ao projeto.
O SR. PAULO BERNARDO (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT votará favoravelmente, ressalvando
a sua insatisfação com o não acolhimento da Emenda nO 6, que garantia a participação dos Conselhos de Assistência Social na definição dos critérios de distrilxlição dos alimentos.
Nesse sentido, queremos votar essa emenda destacadamen-

te, pois temos a expectativa de ainda poder convencer o Plenário.
O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS considera que um programa como
este envolve riscos: na utilização eleitoreira dos alimentos e riscos,
inclusive,de se estabelecer um ootro mercado econômico pam
compra e distrilxlição dos alimentos, o que é perigoso.
De qualquer maneira, acho que a dimensão da fome e da
miséria é tão gmnde - e as lesões provocadas pela desnutrição
causam tantos danos irreversíveis, principalmente na capacidade
intelectual dos esfomeados que o PPS entende prefenvel correr o
risco da distribuição dos alimentos. Votamos favoravelmente.
O SR. BETO LELIS (BlocoIPSB-BA. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, enquanto não nos chega um programa social
que combata as origens da fome e da miséria, o PSB votará "sim"
a esse paliativo, a f!Dl de amenizar o sofrimento do povo bmsileiro
O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, num gesto de justiça, infonno esta Casa
que, pelo menos no Nordeste, muitas Prefeituras, por exemplo, da
Zona da Mata e do sertão - comprovei isso no Estado de Alagoas
- promovem a distribuição de alimentos às populações famintas
daquelas regiões. Por essa mzão, o PCdoB não poderia, mesmo
com os riscos já aqui anunciados, deixar de manifestar o seu apoio
a esse projeto, pala que algum gesto humanitário seja feito no sentido de ajudar às populações mais pobres do nosso País.
O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" e entende que há
alimentos estocados há muitos anos, principalmente no CentroOeste, enquanto parte do País passa fome.
Estamos com uma safra recorde neste perlodo de 94195. E a
libemção desses alimentos aos necessitados viria até resolver o
problema de estocagem da nova safra recorde que se está produzindo no Brasil.
Um país com safm recorde não pode ter, de maneira nenhuma, parte da sua população passando necessidade, sobretudo passandofome.
Então, o PMDB vota "sim"
O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - RR. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, o PPR entende o grande alcauce social
deste projeto do Governo.
Encaminha o voto "sim" ao substitutivo do Relator.
O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Sem revisão do omdor.)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tive contato agora com o
Pastor Sílas Vieira, nosso presidente no Espírito Santo, e gostaria
de congratular-me com o Executivo e com o Legislativo - aqui na
Câmara dos Deputados - pela iniciativa de distribuir os alimentos
dos estoques reguladores.
Sou membro do comitê da Cidadania, contra a Miséria e
pela Vida, no Espírito Santo, um dos Estados que compõem o
gmnde comitê nacional. E gostaria de pambenizar o Governo Federal na pessoa do Presidente da República, que teve essa iniciativa, e a Câmara dos Deputados, que nos está oferecendo um
projeto muito mais elaborado.
Sr. Presidente, neste encaminhamento pelo PSDB, gostaria
de camcterizar dois pontos: o primeiro diz respeito aos estoques
reguladores do Brasil. Se fIzemos uma distribuição a um raio de
300 metros de onde se encontIam todos os armazéns nacionais que
têm estoques reguladores, iremos cobriri 70% dos miseráveis, dos
famintos e dos desnutridos do Brasil.
O outro ponto é que precisamos pensar mais detidamente
no futuro. O contingente de miseráveis está mais ou menos dividido pelo Brasil. Proporcionalmente, é maior no Nordeste. Mas, em
tennos absolutos, nas Regiões Centro - Sul Sudeste também. Por
incIÍvel que pareça, Porto Alegre não é uma cidade privilegiada no
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que tange à fome e à miséria. Tampouco o é a cidade de São Paulo.
Sr.Presidente, o PSDB se congratula com essas iniciativas
de todos os partidos e parabeniza esta Casa e o Poder Executivo
por esse início de solução assistencialista, imprescindível para resolver o problema da fome no Brasil.
O PSDB vota "sim".
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS - Sr. Presidente, peça
palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Lider do Governo.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (pMDB - SP. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, este projeto procura corrigir uma
situação absurda. Permanentemente a população brasileim na televisão imagens de estoques percebendo. E absurdo! - o Governo
tem que pagar por essa armazenagem. E se há uma supersafra
como tivemos, a situação em vez de melhomr, piora. São mais alimentos em deterioração.
E o govern@ procurou remediar esta situação, fazendo essa
distribuição.
Terminando, quero agmdecer a todos os Deputados de t0dos os partidos que colaboram com este projeto e que agora emprestam seu apoio a esta iniciativa do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que aprovam o Substitutivo do Relator da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, incluindo o texto da Emenda nO 5 de
Plenário, permaneçam como se encontmm (pausa.)
Aprovado. E evidente que estão ressalvados os destaques.
PrejIdicados: A Proposição inicial, Projeto de Lei nO
5327/95 e o Projeto de Lei nO 455/95, apensado.
Prejudicando também destaques para Emenda nO 10,5 e 9.
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão
do omdor.) - Sr. Presidente, apresentarei a emenda nO 9. Ela foi
,
acolhida JlIIICialmente pelo Relator e eu retiro.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex· retira? Otimo. A de nO 4 e a de n° 6.
O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, peço a palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR. PAULO BERNARDO (pR - RP. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, a Emenda de n° 6, no nosso entendimento, não está prejudicada. Queremos manter a votação destacada.
O SR. PRESIDENTE (Luís Erllàardo) - V. Ex· está c0rreto. Não está prejudicada. Hwve um engano da assessoria da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa se. .guinte requerimento:
''Requeremos a V. Ex·, nos termos do art. 161, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para
votação em separado da Emenda nO 1 apresentada ao
Projeto de Lei n° 532, de 1995, do Poder Executivo, a
utilizar estoques públicos de alimentos no combate à
fome e à miséria.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.
Assinam: Paulo Bernardo, Vice-Lider do Pf; e
Aldo Rebelo, Lider do PC do B.
O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente, peço a palavm pela ordem.
O PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR PAULO BERNARDO (PT - PRo Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, solicito sejam retimdos este destaque e
todos os demais, excetuando-se o referente à Emenda nO 6.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os destaques de
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autoria da Liderança do PT serão retimdos, com exceção do concernente à Emenda n° 6.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimentais, destaques para votação em sepamdo para a Emenda
nO S, de autoria do Deputado Carlos Cardinal, ao Projeto
de Lei nO 532, de 1995.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.
Assinam: Sérgio Cameiro, pela Liderança do
PDT, e Paulo Bernardo, pelo PT."
O SR. CARLOS CARDINAL - Sr. Presidente, peço a palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, essa emenda tmta exatamente da questão
do transporte. Para baratear os custos dos tmnsportes é preciso que
se utilizem as aquavias e as ferrovias.
Mantenho essa emenda, até porque o Relator, Deputado Ivo
Mainardi, mostrou disposição de acolhê-la.
O termo seria ''preferencialmente as aquavias e ferrovias",
mesmo porque a Rede Ferroviária Federal e o Lloyd Bmsileiro estão ociosos no momento e precisam de cargas. Como se tmta de
gmndes volumes, creio que a emenda se justifica.
Consulto o Relator, Sr. Presidente..
O SR. IVO MAINARDI - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, é sobre a Emenda nOS, que inclui o seguinte parágmfo ao art. 2°

"Art. 2°
.
§ 4° O transporte dos alimentos a serem doados
utilizará preferencialmente as .aquavias e as ferrovias".
A .comissão de Agricultura não teJl! nada a opor a essa
emenda, porque é um incentivo a que os transportes se façam por
ferrovia ou por água. Isso significa dizer
não se proíbe o outro
transporte: A Comissão de "Agricultura é pela aprovação da emenda.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS - Sr. Presidente, peço a
palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (pMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo não tem nada contra
essa emenda que busca preferencialmente o transporte mais ec0nômico.
O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís. Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. P.residente, creio que, mesmo considerando que a grande maioria dos transporte. em nosso País é feito por
via terrestre, o transporte rodoviário, achamos que devemos também estimular os tmnsportes aquático e ferroviário, que são meios
de se transportar gmnde quantidade de cargas.
Portanto, acredito que, colocando o termo preferencialmente, não temos nada a opor. O BloGo PFIlPTB encaminha o voto "sim".
O SR. MARCONI PERILLO (pP - GO. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim".
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O SR. PAULO BERNARDO (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, em causa pr6pria, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Em votação a
Emenda nO 08, cujo texto passo a ler.
"O transporte dos alimentos a serem doados utilizará prefere~cialmente as aquavias e ferrovias."
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo)- Os Srs. Deputados
que aprovam a emenda permaneçam como se acham. (pausa.)
APROVADA a Emenda nr 08 de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque para a
Emenda nO 7, de autoria da Liderança do PDT.
DepItado Carlos Cardinal, V. Ex· mantém esse destaque à
Emenda nO 7?
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a emenda foi acolliida. Ela trata da questão do beneficiamento dos produtos nos locais onde estão annazenados. Tendo sido acolhida, retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeremos a V. Ex· nos termos
do art. 161, inciso I, do Regimento Interno desta Casa,
destaque para a votação em separado da Emenda n° 6, de
autoria do DepItado João Fassarella, apresentada ao
Projeto de Lei nO 53'2195, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques póblicos de
alimentos no combate à fome e à miséria."
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.
Assinam: Deputados Paulo Bernardo, pela Liderança do PT. e AlrJo Rebelo, Líder do PCdoB.
Vou ler a emenda:
"A distribuição dos alimentos será integrada às
ações do Programa Comunidade Solidária. Acrescentese ao art. 5, do Projeto de Lei, a seguinte expressão: ''De
acordo com os critérios fIXados pelo Consellio Nacional
de Assistência Social."
O SR. INOC:lNCIO OLIVEIRA.- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. INOC:ftNCIO OLIVElRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, procuramos desburocratizar
este projeto. Ou seja em vez de ser feito apenas pela Comunidade
Solidária, destinamos às prefeituras municipais e assim por diante,
para que o acesso fosse mais fácil e rápido para os que precisam
desses alimentos.
Mas, Sr. Presidente, com essa emenda vamos burocratizar o
processo e perder aquelas conquistas que obtivemos porque vai ter
de ser ouvido o Conselho Nacional de Assistência Social.
Ora, Sr. Presidente, não se pense, nesse momento em que
32 milliões de brasileiros passam fome, em, bJrocratizar uma medida' que esperamos tenha o mais rápido acesso àqueles que mais
precisam, àqueles que estão passando fome.
Por isso, o Bloco PFlJPfB encaminha o voto "não".
. O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como Relator da Comissão de Agricultura, gostaria de dizer que a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
deu poderes especificas ao Consellio Nacional de Assistt!ncia Social, que é composto de 18 membros. Aproveitando este destaque,
estarlamos engessando, dificultando, burocratizando essa lei que
estamos apreciando.
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Sr. Presidente, esse Conselho Nacional de Assistt!ncia Social tem as suas funções especificas defmidas em lei.
Por esse motivo, a Comissão de Agricultura vota contra a
emenda n° 6.
A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RI. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido Progressista
votará contra este destaque. O Programa Comunidade Solidária
já tem o seu Conselho, que é responsável por verificar os bolsôes de pobreza deste País. Não fez sentido criar, submetermos
esse assunto a mais um Conselho. Estaríamos, como disse muito bem o Deputado Inocêncio Oliveira, engessando e, mais uma
vez, fazendo com que a burocracia do Executivo impeça que
esse alimento chegue rapidamente às mãos da população brasileira.
Entendemos as razões do nobre Deputado autor da emenda.
É importante que se diga que o Consellio Nacional de Assistência
Social tem outras atribuições. Esta aí a Secretaria Nacional de Assistência Social.
O Partido Progressista vota contra o destaque.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores,
gostaria de chamar a atenção da Casa para a emenda. Ela não visa
e não vai burocratizar a distribuição de alimentos nem tem como
objetivo colocar um obstáculo a mais. Apenas tem como finalidade ajlstar um programa que é de assistt!ncia social à Lei Orgânica
de Assistência Social. Visa apenas ajlstar uma coisa à wlra.
De acordo com a referida lei, as ações na área de Assistência Social são organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades de assistt!ncia social. A maneira
como se dá esta participação da comunidade na def"mição dos critérios e pela via dos consellios, o Conselho Nacional de Assistência Social, os Consellios Estaduais e os Ccnselhos Municipais. A
única referência que se faz dentro da lei é que a definição e fIXação dos critérios de distribJição - não a distribuição em si, que
será feita pelo Programa Comunidade Solidária - seria feita pelo
Consellio Nacional de Assistência Social, que é distinto do antigo
Conselho de SelViço Social. Trata-se de um consellio partidário,
novo, já implantado. Nele temos a representação do Governo e da
comunidade. De tal forma que nada mellior para definir esses critérios do que o Conselho Nacional de Assistência Social, que esse
articularia com os conselhos e municipais.
O PT vota "sim"
O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como se trata de um programa de atendimento ao carente, etendo que devemos desburocratizar toda sua
execução. O PPR encaminha, portanto, o voto ''não'', pela rejeição.
O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim"..
O SR. JURANDYR PAIXÃo (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB entende que o programa é
emergencial, a distribuição é necessária, os alimentos estão apodrecendo e a nova safra está aí. Se criarmos mais maneiras de engessar os programas que aqui fazemos, não obteremos resultado
práticos. Queremos rapidez na distribuição. O PMDB enfatiza que
113 da pop1lação brasileira necessita desses alimentos, e não p0demos criar mecanismos para burocratizar e atrapalliar a praticidade
deste programa.
O PMDB vota ''não''.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, esta lei não é emergencial: não a estamos
.votando para uma situação emergencial, para uma única vez. Este
projeto, se aprovado, possibilitará ao Governo distribuir perene-
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mente esses alimentos. Entendemos que essa proposta do PT realmente compatibiliza esse programa com a Lei Orgânica da Assistência Social. De fonna que o PDT vota "sim".
O SR, INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, também temos a compreensão de que
não se trata de nenhum projeto de emergência. Estamos tratando
de um projeto de médio 'e longo prazos, de um programa do G0verno que teremos de compatibilizar a uma legislação que nós
mesmos aprovamos. Quem aprovou a LOAS fomos nós, os Parlamentares; o Governo a discutiu intensamente conosco, e o que
quer o Deputado João Fassarel1a com a sua emenda é exatamente
compatibilizar a legislação em vigor com a proposta do Governo.
Então, penso que não poderia haver, por parte das bancadas que
dão sustentação ao Governo, nenhuma preocupação em compatibilizar uma legislação com a outra.
Por isso, preciso de uma reflexão maior no sentido de garantir a aprovação. Votamos "sim".
O SR. ARNALDO MADEIRA (psDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria foi objeto de um processo intenso de entendimentos, de negociação, nos momentos que
procederam ã votação. A preocupação do conjunto dos SIS. Deputados, dos SIS. Líderes, o tempo todo, foi com a simplificação de
um programa que tivesse agilidade, que IUdesse rapidamente ser
aplicado. Este foi o espírito aqui presente. Espero, Sr. Presidente
que, ao contrário do que dizem alguns Deputados, este não seja
um programa pennanente; que o problema da miséria e da fome
tenha condições de ser superado num tempo menor do que alguns
estão argumentando aqui
Portanto, a nossa expectativa é a de que, na verdade, essa
questão seja realmente resolvida, no máximo em médio prazo.
Nesse sentido, a inclusão de mais um órgão, ainda que respeitado, ainda que atuando nessa questão, parece-nos que só vai
burocratizar e contrariar o espírito que prevaleceu aqui: o da simplificação.
Assim sendo, o PSDB, embora entendendo as razões e a legítima preocupação do autor, considera que pata aplicação do programa é melhor a simplificação. Daí o voto ''não'' ao destaque.
O SR. PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Solicito aos SIS.
Parlamentares ate~.
Vou passar à votação da emenda.
Em votação a Emenda nO 6, de Plenário, destacada.
Os SIS. Deputados que a aprovam pennaneçam como se encontram. (pausa.)
Rejeitada.
PrejIdicadas as Emendas de Plenário, n"s 1,2,3,4,7, ') ela.
O SR. PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa e
vou submeter a votos a seguinte redação fmal:
PROJETO DE LEI ~ 532-A, DE 1995
Autoriza o Poder Executivo a utilizar ~ques
públicos de alimentos no combate à fome e à miséria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fioa o Poder Executivo autorizado a l:JOar estQques
pliblicos de alimentos, in natura ou após beneficiamento, diretamente às populações carentes, objetivando o combate à fome e à
miséria, bem como às PDIUlações atingidas por calamidades ou
emergências, mediante proposta conjunta do Ministérió da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da Casa Civil
da Presidência da Repliblica.
Parágrafo único. Quando a doação se fizer por intermédio
de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, as despesas relativas à remoção e ao beneficiamento poderão correr à conta dos
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Tesouros respectivos.
Art. 2° A proposta de que trata o artigo anterior será instruída com informação da Companhia Nacional de Abastecimento Conab relativa à localização, safra e condições de qualidade do
produto.
Parágrafo único. Visando ao bom desempenho da gerência
de estoques, serão doados, preferencialmente, os produtos com
maior risco de perda de qualidade, cabendo à Conab efetuar a rec!Ju;sificação por ocasião de lavratura do termo de entrega.
Art. 3° Para os fms do disposto no art. 1°, será permitida,
em situações especiais devidamente justificadas, a permuta de pr0dutos in natura por outros preferencialmente no mesmo estado,
por produtos beneficiados ou, ainda, por alimentos prontos pata o
consumo, de acordo com os critérios e condições fIXados em regulamento.
Art. 4° Nos casos que venham a requerer a pronta e efetiva
ação governamental, as doações serão realizadas obselVando-se a
legislação sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil
Art. 5° A distribuição dos alimentos será integrada às ações
do Programa Comunidade Solidária e será feita pelas Prefeituras
Municipais e pelos Comitês Municipais da Ação da Cidadania no
Combate ã Fome e à Miséria, admitindo-se a possibilidade de participação das Forças Armadas.
§ 1° O Poder Executivo publicará, a cada três meses, no
Diário Oficial da União, a relação dos municípios, a discriminação e quantidade dos alimentos distribuídos pelo Programa Comunidade Solidária.
§ 2° Para o transporte dos alimentos a serem doados serão
utilizadas, preferencialmente, as aquavias e fenuvias.
Art. 6° Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Nllson Gibson,
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os SIS. que a
aprovam queiram pennanecer como estão. (pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes de encerrar
os trabalhos, submeto à votação um requerimento de convocação
de uma sessão solene da Câmara dos Deputados para homenagear
o Tribunal Superior Eleitoral pela passagem dos seus cinqüenta
anos, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
Do Sr.Roberto Pessôll
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados para o dia 1° de junho de 1995,
às 10 horas.
Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câmara dos
DeIUtadoS, requeiro a V. Ex·, com base no artigo 68 do Regimento Interno, e ouvido o plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o dia lO de junho, às 10 horas, a fnn de homenagear o Tribunal Superior Eleitoral pela passagem dos 50 anos de
sua fundação.

Sala da's Sessoos,
- Deputado Roberto Pessôa.
O SR. PRESIDE~ (Luís Eduardo)- Os SIS. que o
aprovam queiram pennanecer como estão. (pausa.)
Aprovado.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavra.
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o SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. deputados, o povo
reagirá ao enlreguismo do Governo de Fernando Henrique Cardoso.
Com a aprovação da emenda que liquida o monopólio do
petr61eo completou-se na Câmara dos Deputados o ciclo das modificações no capítulo da ordem econômica da Cônstituição, por
iniciativa do Governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso.
As cinco emendas - sobre o gás canalizado, a navegação de cabotagem, o conceito de empresa nacional, a extinção do monopólio
das telecomunicações e a quebra do monopólio da Petrobras constituem grave atentado à soberania nacional, um duro golpe no
esforço pelo desenvolvimento econômico independente do País.
Desaparece da Constituição um de seus traços mais significativos
de guardiã dos interesses nacionais. Do conjmto de emendas aprovadas resulta uma Carta mutilada, desfigurada.
O Governo lançoo mão de todos os meios para alcançar seu
objetivo: coagiu Deputados, negocioo votos, distinguiu cargos póblicos, anistiou dívidas de ruralistas, divulgou dados falsos sobre
as empresas visadas - PElROBRAS e lELEBRÁS -, e recorreu
ao autoritarismo e à censura, proibindo que diretores e funcionários dessas empresas viessem a póblico defender o monopólio estatal. Terminada a batalha, Fernando Henrique age com cinismo e
demagogia, jura que a PElROBRAS não se enfraquecerá, posa de
defensor da empresa nacional.
Saliente papel na vitória do Governo foi desempenhado
pela mídia. Imprensa, rádio e televisão fizeram campanha uníssona, massificante a favor das emendas de FHC. O monopólio dos
meios de comunicação conseguiu desnortear momentaneamente a
opinião pública, que ainda não se deu conta do crime de lesa-pátria perpetrado pelo Governo e pela maioria conservadora e entreguista da Câmara dos Deputados.
As mudanças na Constituição fazem parte de um complexo
de medidas para aplicar o neoliberalismo no Brasil, constituem
etapas dos planos globais do imperialismo para subordinar e colonizar o País. Nessa mesma linha enquadram-~ as privatizações de
empresas estratégicas, como a Companhia Vale do Rio Doce, as
siderúrgicas, as petroquímica etc., a abertura indiscriminada do
mercado interno; a imposição de políticas econômicas recessivas;
o arrocho dos salários; a chamada flexibilizarão dos direitps trabalhistas; a privatização da Previdência Social, da saúde e de ootros
serviços públicos essenciais. Às medidas de caráter áIltinacional e
anti-social somam-se os intentos de restringir as libeIdades políticas, com a adoção de lei eleitoral e lei orgânica dos partidos, ambas antidemocráticas, cercear o direito de greve e de manifestação,
controlar a atividade sindical. O fenômeno não se limita às nossas
fronteiras. Tem dimensões mundiais e marca uma época no desen- .
volvimento hist6rico do capitalismo. O neoliberalismo é o instrumento dos oligopólios internacionais, do capital financeiro
imperialista, visando à denominação direta do mundo pelas grandes potências. No Brasil, encontra sua expressão na linha de G0verno de Fernando Henrique Cardoso, que aplica rigorosamente o
receituário neoliberal, uma política rematadamente antinacional,
antidemocrática e anti-social.
A grande maioria formada no Congresso em tomo do projeto de traição nacional é fenômeno relativamente novo na vida política brasileira. Desde os tempos da luta contra a ditadura, uma
parte do centro defendia posições nacionalistas e democráticas.
Particularmente o PMDB e também o PSDB, de formação mais recente, caracterizavam-se, desde sua origem, como partidos de centro, inclinados para o centro-esqueIda, correspondendo ao
posicionamento de setores da burguesia brasileira que luta"am por
um projeto nacional de desenvolvimento. Aqui, contudo, consumou-se uma grande viagem. PMDB e PSDB, com algumas exce-
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ções de Deputados e Senadores fiéis à Constituição e aos interesses nacionais, aliaram-se abertamente à direita, romperam com boa
parte do seu eleitorado, rasgaram suas cartas de princípios, abandonaram históricas posições democráticas. Cumprem o vergonhOso papel de ajIdar o Governo de FHC a ferir profundamente a
soberania nacional, a violentar os trabalhadores, a atentar contra a
democracia. Tal viagem constitui importante mudança no quadro
político nacional. Não é fortuita nem circunstancial. Representa a
capitulação da burguesia brasileira ao imperialismo, o que inevitavelmente tem repercussões de natureza estratégica na luta pela
emancipação nacional e social do povo brasileiro. Por ootro lado,
forma-se no Congresso e fora dele amplo movimento de resistência, tendo por núcleo os partidos de esqueIda - PCdoB, PT, PDT,
PSB - sindicatos, entidades estudantis, organizações populares e
associações representativas da sociedade civil.
.
Aprovadas as emendas constitucionais pela Câmara, FHC
assume a pose de grande vitorioso. Os meios de comunicação os
racionários, os direitistas mais empedernidos, os serviçais do imperialismo não lhe poupam elogios. Mas a vitória do FHC é contraditória e precária. Por outro lado, porque o processo de
aprovação das emendas ainda não se esgotou, estando em aberto a
possibilidade de contigenciar a vigência dos artigos constitucionais alterados através de lei complementar.
Por outro, porque, considerada a situação política e social
em seu conjunto, é visível que FHC se isole. Sua postura imperial,
intransigente, seu comportamento muitas vezes fascistóide e o sentido geral de sua política despertam a cólera dos trabalhadores, a
ira dos democratas, a indignação dos patriotas. Por toda a parte espraia-se um sentimento de revolta com a entrega do patrimônio
nacional, o autoritarismo e a insensibilidade para os reclamos da
população. É um isolamento que tende a se acentuar quando se
transformarem em atos concretos as medidas aprovadas no Congresso e quando o Governo prosseguir no esforço para liquidar as
conquistas sociais dos trabalhadores e restrigir as libeIdades políticas. Não taIdará a resposta do povo aos atos antidemocráticos e de
traição nacional do Governo de FHC.
São graves os perigos que ameaçam a Nação. O neoliberalismo aplicado pelo Governo de FHC e seus aliados compromete
seriamente o futuro do País, sua soberania, o regime democrático,
as condições de vida do povo. A imensa maioria dos brasileiros
não resta outra alternativa senão lutar com energia e se opor tenazmente à onda neoliberal. É imperioso unir amplos setores políticos,e sociais, todos quantos se oponham aos planos e medidas
antidemocráticos, anti-sociais e antinacionais do Governo de FHC,
superar personalismo e hegemonismos artificiais, criar uma ampla
frente nacional, democrática e popular que organi7JIdamente c0mande a resistência, contenha a ofensiva neoliberal e descortine .
nova situação para o País.
O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRE SIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a palavra.
O SR. JOSÉ ROCHA (BlocolPH. - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, sempre
constitui justificado motivo' de satisfação a OCOlTência de grandes
safras agdcolas. Assim, é com este sentimento que se anuncia a
previsão de colheita de 2 milhões de toneladas de grãos no Oeste
baiano, sendo que mais da metade desse total corresponde à soja e
o restante ao milho, ao feijão, e ao arroz, produzidos numa área de
600 mil hectares. Trata-se da maior colheita já obtida na hist6ria
do Oeste da Bahia, devendo movimentar recursos da ordem de
260 milhões de reais.
Contudo, os produtores rurais da região vivem, na veIdade,

Junho de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

um momento de graves dificuldades, sob o peso de um excessivo e
crescente endividamento determinado pela atual política de juros
altos e correção monetária. Caso se mantenha esse quadro, a atividade agrícola da região será inviabilizada, impedindo que no futuro, se repitam os números altamente positivos da colheita deste
ano. Hoje, além da área utilizada para cultivo, há aproximadamente 40 mil hectares de área irrigada apta para a produção de grãos, a
olericultum e a frntieultum. Mas até esse progmma de ampliação
de áreas cultivadas encontm-se ameaçado de paralisação.
No sentido de assegurar as condições necessárias pam o desempenho normal e o progresso das atividades de produção agtÍcola na região, os produtores rurais encaminharam, então, ao
Governo Federal um documento que solicita com base na lei em
vigor, a equivalência da dívida com os preços mínimos do produto. Apresentam, no caso, uma proposta justa de solução dos débitos atuais, oferecendo parte dos resultados que o setor realmente
consegue obter gmças à sua comprovada eficiência e produtividade. Em resumo, propõe-se que seja considemda a área de cultivo
de cada agricultor para definir a capacidade e o pmzo de pagamento, de modo que caiba a cada um a obrigação de destinar 3,5 sacas
por hectare ao ano para amortização dos débitos.
A título de esclarecimento, reunindo alguns dados que jIstificam plenamente a confiança na capacidade e no potencial da região, vale observar que, enquanto a produtividade média brasileira
se situa em 1.800 kglha, a do Oeste da Bahia é de 2.150 klYha.
Além disso, com a ocupação de apenas 10% da área agricultável
da região, já foi possível alcançar uma participação em tomo de
2,5% da produção nacional de grãos.
O documento, assinado por entidades como a Associação
dos Irrigantes do Oeste da Bahia (AmA), a Comissão Pró-Oeste
da Bahia (PROESTE), a Associação Baiana dos Produtores de Sementes e Mudas (ABASEM) e o Sindicato Patronal Ruml, reivindica ainda a elaboração de um plano de desenvolvimento
sustentado para a região, com base na diversificação de cultums e
na implantação de um pólo industrial destinado à tmnsformação
dos produtos agrícolas, os quais são, até hoje, vendidos apenas no
estado in natura. Ao mesmo tempo, aguarda-se a retomada da
ampliação da rede de energia elétrica, bem como a ampliação do
projeto Corredores de Tmnsportes do Oeste.
Esses fomm, em suma, alguns dos principais pontos incluídos na proposta encaminhada ao Governo Fedem!, referindo-se à
realidade conímnada também por intermédio de minuciosos relatos e depoimentos prestados pelos próprios produtores romis em visita que, junto com o Secretário da Agricultum da Bahia, Sr. Pedro
Barbosa de Deus, fizemos à região. O que constatamos faz, realmente,
com que o Oeste baiano mereça nosso integral apoio. Reitero, assim,
a confiança na capacidade daquela região para, uma vez atendidas as
suas justas reivindicações, uma vez estabelecidas, em definitivo, as
condições imprescindíveis à estabilidade do setor agrícola, repetir novos reoo.des de produção e ampliar sua já significativa participação
no fortalecimento da agricultum brasileira.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, em o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a paIavm pela
ordem.
O SR. PRESIDE1ITE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavm.
O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, como ser um país
civilizado, eis a questão. É que acabo de ler, pela imprensa, em
bem fundamentado artigo do ilustre jornalista. Os argumentos por
ele alinhados têm inteira providência e cabem, perfeitamente, no
caso brasileiro.
Começa por citar um renomado economista polonês, analis-
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ta do capitalismo e da socialdemocmcia, ao afrrmar que um país
civilizado deve consumir cerca de 45% do seu produto interno
broto para cobrir despesas com os serviços públicos, quais sejam
pagamento ao funcionalismo, magistério, abertum de estradas, saneamento, instrução, saúde e outros pertinentes. É a receita para
qualquer país se vangloriar de ser civilizado, e, para isso, precisa
arrecadar anualmente de 40% a 45% do Pffi, em triootos.
Dentro desse conceito, há bem poucos países civilizados no
mundo, pois exclui, inclusive, os Estados Unidos, isto porque gasta menos de 30% do Pffi com os serviços públicos.
Exageros à parte, o certo, porém, é que, quem gasta mais
com serviços públicos melhora as condições de vida do povo.
No caso brasileiro, diz o articulista, a análise deveria envolver outros números, pois a verdade é que temos um Estado privatizado pelos explomdores da reserva de mercado, que há mais de
meio século tem feito a fortuna de poucas famílias. Enfatiza que,
paralelamente, há uma economia altamente estatizada, que produz
a felicidade de pouco mais de 700 mil abonados funcionários estatais, que é o número de servidores dessas empresas.
Presentemente, os gmndes sindicatos a que pertencem os
funcionários dessas empresas podem ditar regras e exigir mais benefícios. Acabam fazendo da Nação um refém indefeso, em desrespeito à sociedade.
É imprevisível o êxito da arrecadação de tributos, se aprovada a refonna fiscaL Entretanto, é possível dobrar a arrecadação
e isso é reconhecidamente fácil: basta cobrar de quem tem mais e
pôr na cadeia os sonegadores.
Um dos componentes da atual vida pública bmsileira afirmou, sem rodeios, que trinta pessoas ricas no Brasil, com fortunas
entre US$ 800 mil e US$ 100 milhões, não pagam impostos como
devem. A declaração foi publicada por todos os grandes jornais do
País. Portanto, o conhecimento da sonegação já é do domínio público.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, não é justo que os assalariados e a pequena classe média paguem a maior parte do bolo
fiscal. Dizem até que pam cada real mecadado há um real sonegado.
Não é mais possível o povo bmsileiro suportar tamanha injustiça social, enquanto os governantes fecham os olhos, com o
que se compmzem os poderosos pam montar suas tmmas de corrupção. Isso já é tão notoriamente sabido que, se o Governo não
toma as reais e decisivas providências, envolve-se, também, na
mesma malha, por indiferença e omissão, o que é um aspecto altamente perigoso para a administração, porque os inimigos da democracia não dormem e vivem sempre a pescar em águas turvas
pam se atimr contm a ordem constituída.
O povo já esperou demais e a sanha dos demagogo!; está
presente a toda hom e em qualquer parte, com o fito de conduzirem o barco da demolição. O Governo precisa abrir os olhos, porque não basta combater greves, nem arruaças, nem fazer ameaças.
As injustiças sociais que têm pairado sobre o Brasil não deixam
dúvida de que há terreno movediço que precisa ser ccrrigido imediatamente, o que só se conseguirá com o combate sistemático à
corrupção e à ganância dos poderosos, doa a quem doer.
Temos que fortalecer com o nosso apoio as decisões do Governo, no sentido de que este aja com mão poderosa na aplicação
das leis e no combate aos maus brasileiros, porque s6 assim, Sr.
Presidente, S~s e Srs. Deputados, encontraremos o caminho da
paz social, da ordem e do progresso.
Em o que tínhamos a dizer.
O SR. MARCONI PERll.LO - Sr. Presidente, peço a palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V: Ex· a palavm.
O SR. MARCONI PERll.LO (PP - 00. Pronuncia o se-
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guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, um qua-·
dro de cores sombrias se apresenta diariamente aos olhos da sociedade brasileira. Um batalhão cada vez mais numeroso de crianças
desassistidas perambulam pelas ruas e, ameaçado por diferentes
formas de violência - todas elas cruéis e avassaladoras - aumenta
a distância que nos separa do país que sonhamos.
A recessão veio reforçar uma história política de descaso do
Poder Público no que diz respeito ao atendimento dos direitos da
criança e do adolescente. Avança a degradação social. Família
passam da pobreza relativa para a absoluta, desagregam-se, trocam
habitações já precárias pela frieza das calçadas. Sem acesso à educação, à saúde, à brincadeira e ao sonho, ali se instalam as crianças, privadas de sua cidadania. Até quando grassará essa violência
que nos expulsa para o Quarto Mundo?
S~s e Srs. Deputados, a sociedade precisa com urgência,
despertar para essa teia de problemas e seus reflexos. E deve se
juntar às entidades que trabalham com a questão da defesa dos direitos da criança e do adolt:scente para fazer valer o conteúdo do
estatuto em vigor desde julho de 1990. Uma parte da luta está ganha - aquela qU'e cria o instrumento legaL Cinco anos depois, no
entanto, falta ainda levar a teoria à prática.
Para tanto é imprescindível formar a parceria entre poderes
públicos e a sociedade. É preciso abrir e tomar freqüente o debate
e a rosca de medidas que ajudem a resolver essa preocupante
equação. MaS a discussão passa por temas que acabam por questionar todo um modelo econômico e sua tároa de valores, em cuja
esteira repousam as medidas paliativas e de caráter emergencial,
sempre regidas por políticas impregnadas de poFUlismo.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi resultado de um
animador avanço da sociedade organizada. É necessário, ainda,
efetivá-lo, não permitindo que esse instrume~to seja remetido ao
esquecimento a que geralmente são relegadas no Brasil iniciativas
semelhantes. O Poder Público deve estimular a criação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a
preocupação de criar condições de se levar à prática o estatuto e
garantir, além da cidadania, a ação conjunta entre Poder Público e
sociedade civil.
O SR. MARCELO TEIXEIRA - St. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a palavra.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (pMDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a revista Veja publicou matéria, em sua edição nO 1.388, do dia 13 de
abril, próximo passado, intitulada ''Na Rota do Perigo", onde faz
referências à vida dos caminhoneiros na BR-116, a estrada assassina que transporta 80% do PIB. É que a BR-116, a rodovia por
onde trafegam, é uma estrada assassina. É também a grande via rodoviária do Brasil, a segunda em extensão, com 4.163 quilômetros
ligando o Ceará a Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Só perde
em tamanho para a Transamazônica. É a espinha dorsal do Brasil,
a artéria por onde circulam 80% do PIB brasileiro. Mil caminhões
já cruzam diariamente as fronteiras nacionais, levando e trazendo
mercadorias do Mercosul. No entanto, a BR-116 está tão abandonada que se transformou num matadouro. É a rodovia que mais
pesa na estatística brasileira de mortes no asfalto, segundo a qual
cinco mil pessoas perdem a vida anualmente em acidentes automobilísticos.
A situação da Dutra é exemplo trágico do que acontece com
os 66.500 quilômetros de estradas espalhadas por todo o territ6rio
nacional- o que equivale a uma volta e meia na terra - das quais
75% são pavimentadas. Ainda que esburacadas como vulcões,
com trechos engolidos por deslizamentos de terra ou transborda-
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mentos de rios, essas estradas representam um patrimônio estimado em quase 150 mil bilhões de dólares, quase quatro vezes nossas
reservas atuais. Desse patrimônio, 60% encontra-se arrasado, provocando enormes prejuízos ao País.
Problemas se verificam ainda entre São Paulo e Curitiba,
onde 24 mil caminhões diariamente passam por trechos onde os
buracos são incontáveis, alguns tão grandes que, se um motorista
desatento cair num deles, só sairá puxado por trator. O que terá levado os governantes brasileiros a tão alto grau de insensibilidade
COOl nossas estradas? Indaga o jomalista Sílvio Ferraz, editor dessa matéria publicada no último dia 13.
A questão do fmanciamento para a manutenção da malha
rodoviária federal é um modelo reduzido da crise vivenciada pelo
País. Fruto do desinvestimento e da falta de prioridade à manutenção, as estradas brasileiras se degradaram, notadamente nos últimos cinco anos, e é inacreditável que, diante do quadro dramático
a que se chegou, se utilizem filigranas jurídicas e expedientes políticos, não raro inconfessáveis, para impedir a implementação de
um fInDe programa de recuperação das rodovias, que aplicará recursos no sistema econômico que voltam multiplicados para o Estado e geram benefícios imediatos à sociedade, não causando
inflação, e sim contribuindo fortemente para a recuperação social
e econômica do País. Isso para não falar da redução dos elevadíssimos índices de acidentes da malha rodoviária federal, que representam prejuízos diretos de centenas de milhões de dólares, o
cerceamento prematuro das vidas de milhões de brasileiros, anualmente, colocando o Brasil na incômoda posição de líder mundial
de acidentes de trânsito no setor rodoviário.
Poderia ser levantada a questão de que uma forma de contornar o problema seria salvar as estradas com os recursos do Tesooro. Parece óbvio, mas não tem qualquer relação com a
realidade hist6rica nacional, nem com as tendências internacionais
da atualidade. Com efeito, países como os Estados Unidos, Alemanha, Índia, Inglaterra, entre outros, possuem recursos vinculados para a manutenção de suas rodovias.
No caso particular do Brasil, a utilização de recursos do Tesooro significaria ainda tirá-los de outros programas não menos
importantes que a recuperação das rodovias, como saúde e educação, que registram carências enormes, também mareados por forte
involução nos últimos anos, distribuindõ o ônus da manutenção
rodov., indiscriminadamente, por tóda- a sociedade.
Nem sempre a distriroição ~ recursos públicos entre as
diversas ações governamentais obedece rigorosamente às prioridades defmidas pelo próprio Governo. Isso acontece, sobretudo, em
função de gastos que, embora não constem entre as maiores prioridades, são dec<>1Jenteli de obrigações contratuais que o Governo
não pode evitar. E o caso, por exemplo, dos recursos destinados ao
pagamento do selViço da dívida interna e externa, que vêm comprometendo parcelas cada vez maiores do OIçamento, em detrimento de todas as outras obrigações governamentais, como a
manutenção de uma malha rodoviária em condições de uso.
O problema é que, devido à cronica escassez de recursos e à.
necessidade de atender, simultaneamente, a obrigações contratuais
e a prioridades sociais e econômicas, o Governo normalmente opta
pelas primeiras, não totalmente sem razão, já que elas implicam
sanções mais diretas e imediatas. Apesar disso, é preciso lembrar
que as demais prioridades, se deixadas ao sabor <!as circunstâncias,
podem levar ao completo colapso dos selViços públicos.
Nesse ponto, é preciso dizer que á rede rodoviária federal
não está muito distante do colapso. Segundo dados éIo próprio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, dos
66.500 quilômetros que compõem a malha rodoviária sob responsabilidade do Governo Federal, nada menos de 36 mil quilôme-
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tros, ou 54,31 % do total, estão em situação que somente pode ser órgão, fundo ou despesa (art. 167, inciso JY).
classificada como precária ou regular, na melhor das hipóteses.
Àquela altura, a Taxa Rodoviária Única - TRU, outra imAlém disso, o DNER já identificoo quase 2 mil pontos críticos, em portante fonte de recursos pam o setor, também jâ tinha sido desque a taxa de acidentes é insuportavelmente elevada. Mas não é viada pam outras fmalidades. Em 1986, foi substituída pelo
preciso nem mesmo levantar números sobre o estado de CODselVa- Imposto sobre a Propiedade de Veículos Automotores - lPVA,
ção de nossas estradas, uma vez que todo cidadão brasileiro que cuja competência passou à esfera estadual, com redistribuição de
trafegue regularmente por qualquer rodovia em qualquer Estado 50% dos recursos para os Municípios, sem qualquer vinculação
do Brasil sabe perfeitamente que não é possível deixar que a situa- com o setor rodoviário.
ção permaneça como está indefinidamente.
Diante desse quadro, foram. tentadas várias medidas de caOs prejuízos causados à economia do País são de várias or- ráter mais emergencial do que planejado, com diferentes graus de
denso Em primeiro lugar, as dificuldades de escoamento da produ- fracasso. No fmaI de 1988, foi criado o selo-pedágio, que durou
ção emperram e limitam o desenvolvimento econômico. Em apenas até maio de 1990. Durante sua vigência, pôde-se obselVar
segundo lugar, os custos de operação dos veículos podem aumen- enormes dificuldades de flScalização, que resultaram de uma inelar em até 38%, de acordo com levantamentos feitos pelos órgãos vitâvel evasão flScaL Além disso, tendo vista que os recursos corgovernamentais competentes. Finalmente, mas não menos impor- respondentes ao selo-pedágio não eram vinculados e, portanto,
tante, está a questão da falta de segurança nas estradas, que tem eram depositados na cota única do Tesouro para, somente em um
provocado Uma média de 64.500 acidentes por ano, com cinco mil momento posterior não identificado ser transferido aos órgãos enmortos e 42 mil feridos somente nas rodovias federais. Estima-se carregados da manutenção da malha, boa parte do valor monetário
que o País gaste cerca de 900 milhões de dólares por ano com es- era corroído pela inflação havida entre o momento da lIlTeCadação
ses acidentes, mas o. valor das vidas humanas tiradas não pode ser e o repasse para efetiva utilização dos recursos.
contabilizado.
Os problemas do selo-pedágio e de qualquer outro pedágio
Comparados a esses prejuízos, os recursos necessários para que se cobre nas estradas brasileiras, porém. não se restringem aos
manutenção das estradas, estimados em 1,1 bilhão de dólares aspectos administrativos. A cobrança direta do pedágio é uma posanuais, não parecem ser muito significativos. Segundo o DNER, sibilidade limitada a uma parcela ínfuna da malha rodoviária, deseria preciso restaurar cinco mil quilômetros por ano de vias fede- vido aos requisitos necessários de volume de tráfego e controle de
tais em estado precârio; efetuar anualmente a conservação de toda aeesso ao trecho onde o pedágio está sendo cobrado.
a malha, para que seja reduzido o ritmo atual de deterioração imEm dezembro de 1990, foi instituída a Taxa de CoDselVaplantar postos de pesagem. com o objetivo de controlar o excesso ção Rodoviâria, pela Lei nO 8.155. Apesar de ser uma tentativa de
de peso dos veículos de carga, de modo a preservar a vida útil do resolver o P'Oblema do fmanciamento do setor rodoviário brasileipavimento; e implantar o sistema de gerência rodoviária, para in- 00, a medida foi quase imediatamente julgada inconstitucional pelo
dicar com segurança e eficiência as prioridades de manutenção da SUJreD10 Tribunal Federal.
malha rodoviária. Isso tudo apenas para manter em condições raPode-se ver que a solução não é simples e passa, necessazOOveis as estradas já construídas, sem falar na necessidade 6bvia riamente, pela recriação do Imposto sobre Lubrificantes e Comda capacidade de adequação das rodovias para atender ao cresci- bustíveis Líquidos e Gasosos e do Fundo Rodoviário Nacional,
mento da demanda.
uma f6mmla que haja se mostrou bastante eficaz. Não podemos,
Nada disso, na entanto, pode ser feito se não for garantida porém. instituir pura e simplesmente o imposto, sem considerar o
uma fonte de recursos proporcional às ações que se precisa em- fato de que a sua antiga base de cálculo integra, hoje, a incidência
preender, e a longo prazo, armaI os investimentos em manutenção da impostos estaduais e municipais. Propomos, portanto, que se
e adequação de capacidade das estradas são de longa maturação. crie o imposto; retire-se da base de câlculo dos impostos estaduais
Nesse aspecto, o Brasil tem funcionado em sentido contrârio, ou e nnmicipais a hipótese de incidência sobre combustíveis e lubrifiseja, tem paulatinamente retirado do setor de transportes todas as cantes; e, como compensação pela eventual pe$ de receita, seja
suas fontes de recursos, sendo o produto desse verdadeiro desman- distriblído aos Estados e Municípios uma parcela significativa de
telamento distribuído por outros setores e por outros tipos de gas- 60% do produto da lllTeClldação do novo imposto, sendo 35% para
tos. Até antes da promulgação da Constituição de 1988 o setor de os Estados e o Distrito Federal e 25% para os Municípios, resguartransportes podia contar com dois grandes impu1sionadores do de- dando-se, porém. a fmalidade de CODselVação, restauração, elimisenvolvimento rodoviário brasileiro: o Fundo Rodoviário Nacio- nação de pontos cóticos e adequação da capacidade de rodovias.
nal fOlmado com recursos vinculados do Imposto Único sobre Com relação à proibição de vinculação da receita de impostos esCombustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos.
tabelecida pelo art. 167, inciso N, a medida que estamos proponTal combinação FundolImposto sempre apresentou exce- do já está automaticamente ajustada, uma vez que a distrlblição
lentes resultados, armaI, foi graças à sua existência de quase trinta dos recursos entre o Fundo Rodoviário, os Estados, Distrito Fedee cinco anos que foi construída a maior parte da malha rodoviária ral e Municípios é feita no art. 159, por meio do acréscimo de um
hoje existente. Apesar disso, essa combinação foi paulatinamente novo inciso. Ocorre que o art. 167 faz uma ressalva expressa à recorroída pelo desvio dos recursos para outras finalidades que nada partição do produto da lIlTeCadação dos impostos referida no art.
tinham a ver com o transporte rodoviário ou mesmo com o trans- 159, não havendo portanto, necessidade de se alterar o dispositivo.
porte latu sensu. Vejam, por exemplo, que, do totallllTeCadado
Por acreditarmos que esta é a melhor.maneira, tanto do poncom o Imposto sobre Combustíveis e Lubrificantes, apenas 75,8% to de vista econômico, como político, para restabelecennos a capaforam destinados às rodovias no penodo de 1967 a 1969, mas essa. cidade de manutenção de nossas estradas, garantindo meios para o
porcentagem foi-se tomando cada vez menor, chegando a um DlÍ- desenvolvimento econômico e promovendo e segurança dos usuânimo de 18,1 %, às vésperas da promulgação da nova Constituição. rios, é que esperamos contar com o apoio dos nobres colegas para
Promulgada a Constituição, estava decretada a falência do ver aprovada a proposta de emenda à Constituição que se encontra
Fundo Rodoviário, uma vez que, de um lado, o imposto sobre tramitando nesta Casa.
combustíveis, sua única fonte de recursos, estava extinto e, de ouO SR.INACIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra
tro. estavam D1'Oibidas ouaisauer novas vinculacõcs de imoostos a nela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavra.
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dia1 de Combate à desertificação, e a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Minorias realiza, hoje, audiência pública com especialistas para tratar do assunto.
O processo global de desertificação caminha a passos largos. Os números da própria ONU retratam uma triste realidade. Os
dados disponíveis são alarmantes. Quase 6 bilhões de hectares em
cerca de cem países localizados principalmente na África, Ásia e
América Latina são impiedosamente afetados pelo processo de desertificação, causando um prejuízo anual não inferior a US$ 1 bilhão. Cerca de 900 milhões de pessoas estão ameaçadas por esse
processo, sendo que 135 milhões já estão afetadas diretamente.
Estima-se também que a população afetada diretamente
pela desertificação na África subsaheliana seja de 60 milhões de
indivíduos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no Brasil o semi-árido nordestino é a área mais atingida, com 227 mil quilômetros quarlrados, compreendendo um universo de 2,7 milhões de pessoas. Em
termos proporcionais, corresponde a 55,2% do território nordestino. Além dos prejuízos de caráter ecológico e social, a desertificação causa um prejuízo anual ao País em tomo de US$ 470
milhões. Enquanto que o custo para recuperação por Imo é de US$
133 milhões, segundo dados fornecidos pelo Núcleo de Pesquisa e
Controle de Desertificação do Nordeste, da Universidade Federal
do Piauí.
O Estado do Ceará aparece como área seriamente ameaçada
pela desertificação, já que 75% de sua cobertura vegetal está comprometida. Estudos indicam que 15.120 quilômetros quadrados
das terras cearenses estão totalmente desertificados. O processo de
acumulação de capital contribui de forma significativa para a
exaustão dos recursos naturais, pois a desertificação não é um
mero capricho da natureza. Os desmatamentos indiscriminados, ao
lado da erosão causada pela exploração irracional, o solo também
é danificado pelo uso de águas de baixa qualidade em projetos de
irrigação que causam a salinização da terra, além da utilização da
vegetação nativa, como lenha para padarias e olarias e processos
de uso intensivos inadequados.
Portanto, Sr. Presidente, está lançado o apelo para conter o
flagelo da desertificação. E esperamos que seja revisto o atual modelo de desenvolvimento predatório contido nas cartilhas do FMI
e Banco Mundial, adotado à risca pelos nossos conhecidos neoliPerais nos países do Terceiro Mundo.
.
O SR. ALCIDES MODESTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a palavra.
, O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
oradqr.) - Sr. Presidente, dei entrada hoje a projeto de regulamenta,ção do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias, sobre as áreas remanescentes de quilombos. Conforme já
conyersamos, Sr. Presidente, gostaria de contar com todo o empenho desta Mesa e de sua Presidência no encaminhamento do mesmo.

O SR. INACIO ARRUDA (pCdoB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, salvo
honrosas exceções a grande imprensa vem tentando de todas as
formas amenizar os números da recessão do Plano Real, apesar,
dos constantes aumentos registrados e vivenciados pela população,
sobretudo os assalariados.
O artigo da revista Finanças e Desenvolvimento, do FMI e
do Banco Mundial, indica que substituir a dolarização por medidas
artificiais, como recorrer a instrumentos financeiros indexados, ou
impor elevadas taxas de juros, contribui para exacerbar futuras explorações inflacionárias.
A advertência deve ser considerada e medida pela equipe
econômica do Governo. A crítica prossegue dizendo que o Brasil
seguiu o caminho de combater a inflação sem dolarizar a economia, mas continua dependendo da solução de problemas fundamentais. E Alerta "que a política de juros altos funciona no curto
prazo, combinada com déficits fiscais crônicos, não estabeliza a
economia."
Sentencia o artigo da mesma revista, amplamente divulgado
pelo Departamento Econômico da Confederação Nacional do Comércio - CNC "A equipe econômica, pródiga no diagnóstico dos
problemas orçamentários, quase sempre atribuídos à generosidade
dos gastos defmidos na Constituição de 1988, ainda não apresentou as soluções defmitivas. Falou-se muito em enviar emendas
constitucionais tratando da desvinculação das receitas e transferências de gastos para estados e municípios, assim como uma proposta de reforma tributária que, aparentemente, ainda não saiu da
gaveta... Por outro lado, os juros elevados estão contaminando a
dívida mobiliária do Governo Federal e dos estados"
Ate hoje o Ministério do Planejamento não apresentou,a
programação trimestral de gastos do Tesouro nos meses de abril,
maio e junho. A ação do Governo FHC na área dos juros começa a
causar graves problemas de retração e de inviabilização fmanceira
em empresas industriais e comerciais.
Assim sendo" Sr. Presidente, os números astronômicos das
taxas de juros revelam dados assustadores. A revista "Conjuntura
Econômica" afirma, entre outras coisas, que o Brasil é campeão
mundial da usura.
Portanto, encarar como ''uma gracinha" o requerimento que
ora tramita nesta Casa sobre a regulamentação da taxa.de juros, é o
mínimo má-fé ou falta' de profundo conhecimento da realidade
econômica em que se encontra o País, até porque dados do conceituado Dieese apontam que "o aumento anual do Índice do Custo
de Vida (ICV), entre 10 de maio de 1994 e 30 de abril de 1995,
atinge 279,62% para, por exemplo, as famílias de São Paulo que
possuem renda mensal de 1 a 30 salários mínimos. Para quem recebe de 1 a 3 (até R$ 300,(0) e de 1 a 5 (até R$ 5(0), as taxas acumulam, respectivamente, 246,8% e 258,29),' ~nquanto que a
habitação liclem os aumentos desde julho de 1994, com alta acumulada de 110,84%, seguido por Educação e Cultura (37,57%).
VI - ENCERRAMENTO
Por fIm, devemos observar que uma taxa de 12% ao ano
ainda é alta, se comparada com a países desenvolvidos, que não
SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada mais havenultrapassa os 6% anuais.
do a tratar, vou enceJ;l'llI a Sessão.
Outro assunto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo}A questão do combate à desertificação assume papel de
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
destaque no mundo inteiro.
Amazonas
Em jaÍleiro de 1992, participei da Conferência Internacional
sobre Impactos de Varia,ÇÕCs Climáticas e Desenvolvimeto SustenCarlos da Carbrás - BloCo - PFL.
tável em regiões Semi-Aridas-lCID, realizada em Fortaleza, CeaTocantins
rá, em que este tema foi amplamente debatido.
Agora a ONU considera o dia 17 de junho como Dia MunMelquíades Neto - Bloco - PMN.

o
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Maranhão
Costa Ferreira - PP; Nan Souza - PP.
Bahia
Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB.
Minas Gerais
Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL.

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Ayrton
Xerez - PSDB; José Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - BlocoPL; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro
- PP; Lindberg Farias - PCdoB; Mârcia Cibilis Viana - PDT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB.
São Paulo
Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; AImino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT;
Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - S/P; De Velasco - Bloco - PSD; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montom PSDB; Hélio Bicudo - PT; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli
- PT; João Paulo - PT; José Aníbal - PSDB; José Augusto PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José
Genoíno - PT; José Machado - PT; Jurandyr Paixão - PMDB;
Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo .Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Marta Suplicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Michel
Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - BI~ - PTB.
Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT.

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer- PPR.

Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PPR; Aírton
Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardinal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacei - PDT; Esther Grossi - PT;
Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - BlocoPFL; Jarbas Uma - PPR; José Fortunati - PT; Júlio Red~ker PPR; Luis Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES

Roraima
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD.
Pará
Ana Júlia - PT; ElciOlle Barbalho - PMDB; Gerson Peres-

PPR; Socorro Gomes - PCdoB.
Amazonas
Alzira Éwerton - PPR; Euler Ribeiro - PMDB.

Acre
Chicão Brigido - PMDB; Francisco Diógenes - PMDB;
Mauri Sérgio - PMDB.
Tocantins
Freire Júnior - PMDB.

Maranhão
Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco

Distrito Federal

- PFL; César Bandeira - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB;
Mauro Fecury - Bloco - PFL.

Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PP; Chico
Vigilante - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Ceará

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Udia Quinan - PMDB; Man:oni Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo PMDB; ÜICino Gonçalves - PMDB.
Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB;
Flávio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa
Serrano - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni
-PDT.
Paraná
Aberaldo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno Bloco - PFL; Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - BlocoPTB; Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrão - PMDB; Flávio AIDs PSDB; Hennes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;'
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - PMDB;
Max Rosenmann - SfP; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer"':'
PP; Odílio Balbinotti - S/P; Padre Roque - PT.

Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Gonzaga Mota PMDB; Jackson Pereira - PSDB; Paes de Andrade - PMDB.
Piauí
Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - Bloco - PFL.

ParaIoa
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro
Cunha Lima - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco
Roberto Fontes - Bloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco - PSB.
Alagoas
Benedito de lira - Bloco ~ PFL; José Thomaz Nonô PMDB; Olavo Calheiros - PMDB.

Sergipe
Jerônimo Reis - Bloco - PMN; Wilson Cunha- Bloco - PFL.
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Bahia
Benito Gama - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Marcos Medrado - PP; Prisco Viana - PPR; Roland Lavigne Bloco-PL.
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Tadeu Mudalen - PMDB; José Pinotti - PMDB; Ricardo IzarPPR; Tuga Angerami - PSDB; Valdemar Costa Neto - BlocoPL; WagnerRossi- PMDB; Wagner Salustiano-PPR.
Mato Grosso

Minas Gerais

Augustinho Freitas - PP; Roberto Fnmça - PSDB.

Mário de Oliveira - PP; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton
Cardoso - PMDB; Paulo Delgado - PT; Raul Belém - Sem
Partido; Roberto Brant - Bloco - PTB; Sandra Starling - PT.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Jofran Frejat - PP; Maria Laura
-PT.

Espírito Santo

Goiás

Nilton Baiano - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSDB.

Rio de Janeiro

Paraná

Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - BlocoPFL; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Lima Netto - Bloco - PFL; Marcio Fortes - PSDB;
Noel de Oliveira - PMDB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB.

Luciano Pizzatto - Bloco - PFL.
Santa Catarina
Hugo Biehl- PPR.

São Paulo

Rio Grande do Sul

Adhemar de Barros Filho - PRP; Antônio Kandir - PSDB;
Arnaldo Faria de Sá - PPR; Ary Kara - PMDB; Ayres da CunhaBloco - PFL; Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinário - PMDB;
Delfim Netto - PPR; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR;
Hélio Rosas - PMDB; João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jorge

Adão Pretto - PT; Yeda Crnsius - PSDB.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a sessão, designando para hoje, quarta-feira, dia 14, às 14 horas, a
seguinte

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

TRABALHO DAS COMISSÕES
AVISOS
PROPO$IÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS
I· Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, 11
Prazo para apresentação de recurso: art. 58,§1°
InterpOSIção de r'";;urso: art. 5B,§ 3° combinado
com art.132. §2°
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE LEI:
N· 1.920-BI91 (EDUARDO JORGE) - Dispõe sobre a
jornada de trabalho e outros aspectos referentes a
of'gr,1ização do trabalho e das condições ambientais dos
trabalhadores que realizam suas atividades continuamente
em terminais de vídeo.
.
Prazo - Último dia: 14-6-95
N· 2.235-A191 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre risco de
integridade física do trabalhador.
Prazo - Último dia: 14-6·95

N· 4.555·A194 (NILSON GIBSON) • Altera dispositivos da
Lei nO 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que "altera o
salário mínimo dos médicos.e cirurgiões-dentistas".
Prazo - Último dia: 14-6-95
PROJETOS 'DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 416-A194 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Emissora Paranaense S. A. para explorar serviço de
radiod-ifusAo' de sons e imagens, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Prazo· Último dia: 14-6-95
N· a09·A195 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
renova permissAo outorgada à Rádio Clube Alagoas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas.
Prazo· Último día: 14-6-95
N· 016·A195 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,.
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Difusora Siriema
Ltda. para explorar serviço de radiodifusAo sonora em
freqüência modulada, na cidade de Guaíra, Estado do
Paraná.
Prazo· Último dia: 14-6-95
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N- 01G-Alt1 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) • Aprova o ato que
renova a concessio outorgada à Rádio Cidade de Goiás
Ltda. para explorar serviço de radiodifudo sonora em
onda média, na cidade de Goiás, Estado de Goiás.
Prazo· Último dia: 14-8-95
N- 025-A115 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) • Aprova o ato que
renova a concesslo outorgada à Rádio e Televido
Tarob6 Ltda. para explorar serviço de radiodifudo de
sons e imagens (televido), na 'cidade de Cascavet,
Estado do ParaM.
Prazo - Último dia: 14-(:)-95
N° 026·A/95 (COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga permissssão à Fundação Rádio e Televisão
Educativa e Cultural de Viçosa FRATEVI para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Viçosa,
Estado de Minas Gerais.
Prazo - Último dia: 14-6-95
N° 035·A/95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
renova permissssão à Rádio Cidade de Cascavel Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Cascavel, Estado do
Paraná.
Prazo - Último dia: 14-6-95
N. 042-A/95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sul Paraná Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Mateus do Sul, Estado do
Paraná.
Prazo - Último dia: 14-6-95
N. 043-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) • Aprova o ato que
outorga permissio outorgada à Sociedade Rádio
Montanhesa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Viçosa,
Estado de Minas Gerais.
Prazo· Último dia: 14-6·95
N· 048-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA). Aprova o ato que
outorga concessio à Fundaçio Pioneira de Radiodifusão
Educativa do Paraná para executar serviço de sons e
imagens (televisão), na cidade de Guarapuava, Estado do
Paraná.
Prazo - Último dia: 1~95
N. 047-A1t5 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) • Aprova o ato que
renova permissssio outorgada à Gazeta Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifuslo sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Cruz do .
Estado do Rio Grande do Sul.
Prazo. Último dia: 14-8-95
N. 051-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) • Aprova o ato que
renova a concemo outorgada à Rédio Imigrantes de
Turvo Ltda. para explorar serviço de radiodifusAo sonora
em onda média, na cidade de Turvo, Estado de Santa
Catarina.
Prazo· Último dia: 14-8-95
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N. 052·AJ95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) • Aprova o ato que
renova a concesssio outorgada à Rede AtlAntico Sul de
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Brusque, estado de
Santa Catarina.
Prazo - Último dia: 14-8-95
N· 054-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFoRMÁnCA) • Aprova o ato que
renova a concesslo outorgada à Réclio Cultura de
Joinville Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
Prazo· Último dia: 14-8-95
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÓES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL
Sala 116, Bloco das Lideranças
Local: Plenário 20 - Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAUTA 12195
(Remanescente)
A) Proposlçlo Sujeita. Apreclaçlo do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI NO 3.745193 - do Poder Executivo (Mensagem nO 218/93) - que
"DispOe sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera o Regulamento do Serviço de
Defesa Animal, apt"ovado pelo Decreto nO 24.548, de 3.de julho de 1934, e a Lei~no
569, de 21 de dezembro de 1948, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável a este e contrário a seu apenso, PL 4.171193
,
VISTA: o Deputado JOSÉ FRITSCH apresentou voto em separado, favorável, 'com
substitutivo

B) Proposlç6es Sujeitas. Apreclaçlo Conclusiva das Comluo.s:
PRIORIDADE'
2 - PROJETO DE LEI N° 1.955/91 - do Senado Federal (PLS N° 14/91) - que "Dispõe,
com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da.Constituição Federal, sobre a
obrigatoriedade de órgãos e entidades da AdministraÇão Pública Federal realizarem
suas compras na Companhia Nacional de Abastecimento - CNA e dá outra,
pro..1ldências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS
. PARECER: favorável, com substitutivo, a este e contrário à emendà apresentada na
Comissão
VISTA: Deputado DOMINGOS DUTRA .
Devolução sem manifestação escrita
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
'3- PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - 'dO Sr. JacksonF.'ereira '" que'·"DispOe sobre a
aplic:açio em crédito rural de recursos captados nas áreas da SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER! favorável, com adoção da emenda da CDUI
'VISTA: DepUtado VALDIR COLAlTO .
Devolução sem manifestação escritá .
4 - PROJETO DE LEI NO 3.035192 - do Sr. Werner Wandenlr - que "Dispõe sobre ()
, . fmái'lciamento para reparo e reforma de máquinas e êqUi~ àgríColá'~...
RELATOR, Deputado ABELARDO LUPION "
'. .
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contrário .à·'emenda apresentada na

5~

PROJETO DE LEI N° 4.484/94 - do Sr.· Valdir Colatto- .. que "Dispõe 'sobre a" çOncessão
de crédito rural diferenciado para profissionais universitários. na· área· de agricultura e
pecuária".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário
.
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

6-

PROJETQ DE LEI N° 4.575/94 - do Sr. Valdir ColaUo - que "DispÔ'esobre o- Plano
Nacional de Assistência Técnica junto aos Projetos de Assentamento de' Reforma
Agrária".
RELATOR: Deputado Ll)IS BARBOSA
pARECER: favorável a este eà emenda apresentada na Comissão

7-

PROJETO DE LEI N° 4.592/94 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o artigo 2° da Lei nO
8.393, de 30 de dezembro de 1991, que 'extingue a contribuição e o adicional
incidentes sobre as saídas de açúcar a qu.e se referem os Decretos-Leis nOs 308, de
28 de fevereiro de 1967, e 1.952, de 15 de julho de 1982, os subsídios de equalização
de custos de produção de açúcar; e dispõe sobre isenção de IPI nas operações que
menciona"'.
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favorável
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

8-

PROJETO DE LEI N° 16/95 - do Sr. Nilson Gibson - que' "Institui critério para
fornecimento de energia elétrica a indústrias rurais".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável.-

9-

PROJETO DE LEI N° 44/95.-. do Sr. Davi Alves Silva - que "Dispõe sobre a criação do
Programa de Reestruturação da Agropecuária Brasiléira ~ dá outras providênc.ia~".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário a este e às seis emendas apresentada~ na Comissão

~

10 - PROJETO DE LEI N° 110/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Altera os artigos AOe'8° da
. L~i n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política agrícola"'.
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
PARECER: favorável
11 - PROJETO DE .LEf N° 257/95 - do Sr. José Fritsch e outros ê - que "Corrige distorções
na correção dos- finar.lciamentos passados, regula suas execuções e dá outras
providências".
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RELATOR: Deputado BETO LÉUS
PARECER: favorável, com substitútivo

PAU T A N° 13/95
A) Requerimentos:
1-

Requerimento nO 40 - do Sr. Roberto Balestra - que "Solicita que a Comissão de
Agricultura e Política Rural participe de uma audiência pública com produtores e
trabalhadores rurais, no Estado de Goiás, em local, dia hora a 'serem marcados pela
Mesa da Comissão e as entidades de classe do Estado de Goiás".

e

2-

Requerimento nO 41 - do Sr. Silas Brasileiro - que "Solicita seja convidado a
comparecer a esta Comissão o Sr. Alfredo Scheid Lopes, Engenheiro Agronômo,
Professor Ph. D. pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para
que profira uma palestra sobre o uso de tecnologia moderna no manejo de solos
áridos no processo produtivo e de sustentabilidade de áreas agrícolas já exploradas".

3-

Requerimento nO 42 - do Sr. Silas Brasileiro - que "Solicita seja convidado a
comparecer a esta Comissão o Sr. Brazílio de Araújo Neto, Presidente do INCRA, a
'fim de prestar informações sobre a Reforma Agrária".

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Sala 14-A, Anexo II

A V I S O N° 09/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 4.647/90 do Sr. Fernando Bezerra Coelho, - quê "pisclplina,
com base no interesse nacional, os investimen.tos de capital estrangeiro, incentiva ç:)S
reinvestimentos e regula a rem'essa' de'lucros".
.
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

2-

PROJETO DE. L~I N° 3.782/93 - do Sr. 1!ony Gel -,que ','Propõe o critério de sorteio
publico, prévia' e amplamente divulgado pela imprensa; 'pará àseolha -da empresa a ser
beneficiada pela outorga de concessão,..autorização ou permissão de utilização de
serviços de televisão e de radiodifusão sonora".
RELATOR: Deputado KOYU IHA
'
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3-

PROJETO DE LEI N° 3.429/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "Altera o artigo 13 do
Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementa e modifica a Lei nO
4.117, de 27 de agosto de 1962".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

4-

PROJETO DE LEI N° 359/95 - do Sr. Feu Rosa - que "Determina que os órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta divulguem, por intermédio do programa
radiofônico 'Voz do Brasil", todas as liberações de "recursos para os Estados e
Municípios".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

5-

PROJETO DE LEI N° 368/95 - do Sr. Gilney Viana - que "Dispõe sobre a normatização
de veiculação de propaganda comercial nos meios de comunicação relacionada a
veículos automotores".
RELATOR: Deputado PAULO CORDEIRO

6-

PROJETO DE LEI N° 4.326/93 - do Sr. Pauderney Avelino - que "Cria condições para
;' participação de deficientes auditivos na comunicação e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

7-

PROJETO DE LEI N° 4.514/94 - do Sr. Pauderney Avelino - que "Coíbe o uso de
imagens desportivas nas propagandas de cigarros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WELSON GASPARINI

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 09/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1-

PROJETO DE LEi N° 1638/91 - do Sr. "Jackon- Pereira - que ~'Proíb~ propag~J;"Ida de
tabaco na televisão nos horários que determina".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃQ EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO
"
Sala 1", Anexo 11""

PAUTA N° 62/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (Art. 202 do RI):
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TRAMITAÇAO ESPECIAL

1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 27/95 - do Sr. Antonio Brasil e outros
- que "altera a redação da alínea "c", do inciso I, do art. 159 da Constituição
Federa!."
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade
ADIADA a discussão em 01.06.95 a pedido do relator.

2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 171/93 - do Sr. Benedito Domingosque "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal (imputabilidade penal do
maior de dezesseis anos).(apensa a.Proposta de Emenda à Constituição nO 37/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 37/95, apensada
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.95 aos Deputados Alexandre Cardoso,
Marcelo Déda, Hélio Bicudo, Zulaiê Cobra e Milton Mendes.

3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 12/95 - do Sr. Adylson Motta e outros
- que "veda o voto simbólico e b de liderança".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela admissibilidade

4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 15/95 - do Sr. Adylson Motta e outros
- que "dispõe sobre as sessões conjuntas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 16/95 - do Sr. Adylson Motta e
outros - que "revoga o poder terminativo das Comissões ao apreciarem projeto
de I,ei".
,
RELATOR: Deputaqo PRISCO VIANA
P~RECE~: pela admissibilidade

6-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 23195 - do Sr. Adhemar de Barros
Filho e outros - que "revoga os parágrafos 1° e 3° do art. 199, e a,ltera a redação
do inciso I do art. 200, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

7-

PROPQSTA DE EMENDA 'À CONSTITUiÇÃO Nó 40/95 - do Sr. Marquinho Chedid e
outros - que "altera a reaação' do §2° do art. 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 públi.ca".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade
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8-

PROPOSTA DE E.MENDA A CONSTITUiÇÃO N° 56/95 - do Sr. Milton Temer e
outros - que "dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo 223 da Constituição
Federal, que trata do cancelamento de concessões e permissões para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.95 aos Deputados Jorge Wilson, Alexandre
Cardoso e Régis de Oliveira.

9 -.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 188/94 - do Sr. Zaire Rezende e
outros - que "acrescenta §§ 6° e 7° ao art. 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às punições aplicadas,
através de atos de exceção, a servidores militares".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

10 - PROPOSTA -DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 69/95 - do Sr. Antonio Feijão e
outrós'- que "dá nova redação ao art. 225 da Constituição Federal".
.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade
VISTA: Concedida em 07.05.95 ao Deputado Régis de Oliveira
11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 74/95 - do Sr. Roberto Pessoa e
outros - que "institui mandato de dois· anos para Prefeitos e Vereadores". (apensa a
,
Proposta de Emenda à Constitufção nO 79/95)
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 79/95, apensada

12 -' PROPOSTA DE .EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 55/95 - do Sr. Roberto Paulino e
outros - que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da Constituição Federal"
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO '
PARECER: pela admissibilidade
13 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 38/95 - do Sr. Paulo Gbuvêa' e
. . outros - que "altera· o árt. 167 da Constituição Federal, para criar o Fundo
. Rodoviário Nacional".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela admissibilidade

,14· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 36/95 - do Sr. Sérgio Carnei,ro e
, outros - que "dispõe sobre as datas das posses do Presidente da República, dos
Governadores dê Estado, dos Prefeitos dos Municípios, dos Senadores, dos
Deputados Federais e Estaduais e dos Vereadores e da eleição das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal"
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidade
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·15 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 75/95 - do Sr. Severino Cavalcanti
e outros - que "acrescenta a palavra "trabalhistas" ao texto do art.179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade
16 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 87/95 - do Sr. Adylson Motta e
outros - que "dispõe sobre a ausência de sigilo bancário ou fiscal para os
exercentes de cargo, emprego ou função na Administração Pública".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

PAUTA N° 63/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 4.896/95 ~ do Poder Executivo (Mensagem nO 1.268/94) - que
"dá nova redação aos arts. 157, ~'59, 212, 261 e 384 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3
de outubro de 1941, Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidadê, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprO\.;ão

2-

PROJETO DE LEI N° 4.897/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.269/94) - que
"altera os arts. 366, 367,368,369 e 370 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de
outubro de 1941, Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, .no mérito, pela
aprovação

3 - PROJETO DE LEI N° 4.899/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.271/94) - que
"dá nova denominação aos Capítulos 11 e V do Título, 11 do Livro 111, e estabelece
nova redação para os arts. 581 a 592, 609, 610 e 620 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3
de outubro de 1941, Código de Processo Penal"
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,' no mérito,
pela aprovação, com emenda
4-

PROJETO DE LEI N° 4.900/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.272/94) - que
"altera o Capítulo li, do Título I, do Livro li, art. 406 a 497, do Decreto-Lei nO 3.689,
de j de outubro de 1941, Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
5-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 2.082-B/89 - que "acrescenta parágrafo ao
art. 268 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do Substitutivo
VISTA: Concedida em 12.06.95 ao Deputado Vicente Arruda.

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
6-

PROJETO DE LEI N° 4.885/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.166/94) - que
"altera disposições do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), do Decreto-Lei nO 1.002, de 21 de outubro de 1969. (Código de
Processo Penal Militar) e da Lei nO 7.210. de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal)".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela
rejeição

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
7-

PROJETO DE LEI N° 4.776/90 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo
'único ao art. 354 do Código' de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade, técnica legislativa. com emendas e,
no mérit9., pela aprovação'

PAUTA N° 65/95
A • P'roposlçlo sujeita à apreciação do Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ESPECIAL .
1-

OFíCIO N° 352-P/92 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença prévia.
nos termos do art. 53. parágrafo 1°, da Constituição federal.' para apreciar
denúncia oferecida contra o Deputado Francisco Diógenes de Araújo".
.RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela não concessão da licença
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A V I S O N° 23/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 07.06.95
Horário:,: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)
1-

PROJETO DE LEI N° 269-A/95 - do Sr. Jarbas Lima - que "dispõe sobre feriados".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA

2-

PROJETO DE LEI N° 290-B/95 - do Poder Executivo (Mensagem 399/95) - que "cria
cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

A V I S O N° 24/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 08.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PR9POSIÇÃO ABAIXO SOMENTE REC6BERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

A • Da Análise da Constituci~nalidade, Juridicidade e Mérito
PROJETO DE LEI N° 6.019/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de Crédito
Fundiário" .
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO

A V I S O N° 25/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 13.06;95
Horário.: 9 às '2 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.
.

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito
1-

PROJETO DE LEI N° 117/95 - do Sr. Benedito Domingos - que "dispõe sobre a
fixação do valor das multas por inadimplência,
constantes dos contratos de
financJ§lmento, de compra a prazo, de locação de imóveis residenciais, de pagamento
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de taxas de energia elétrica, de gás, de água e esgoto, de telefone ou quaisquer
outros tipos de contratos de adesão".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
AUDI~NCIA PÚBLICA
Local: Plenário nO 15, Anexo 11
Horário: 1O:OOh
TEMA: "DESERTIFICACÃO NO BRASIL E NO MUNDO"
EXPOSITORES.
- HEITOR MATALLO, Socíólogo e Pesquisador. da Fundação Grupo Esquel Brasil;
- VALDEMAR RODRIGUES, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Teresina-PI e
Pesquisador da Universidade Federal do Piauí - Núcleo de Pesquisa e Controle de
Desertificação .
CONVIDADOS:
- MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HíDRICOS E DA AMAZONIA
LEGAL;
- GOVERNADORES DOS ESTADOS DO NORDESTE;
- SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE DOS ESTAQOS DO NORDESTE;
- EMBAIXADAS.

A V ISO' N° 23/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 07/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 58 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 465/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de indicação do número tl;)lefônico e do endereço do· PROCON. por
parte dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

2-

PROJETO DE LEI N° 467/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe sobre a
veiculação de propaganda visual e dá outra providências."
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
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A V I S O N° 24/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 12/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 28 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 459/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que"regula o isposto no inciso
11 do artigo 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob
domínio da União."
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

2-

PROJETO DE LEI N° 466/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "determina a estação dos
serviços concedidos de transporte rodoviário de passageiros e dá outras
providências. 1t
RELATOR: Deputado AGNALDO TIMÓTHEO

A V I S O N° 25/9.5
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 12/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
1-

Prazo: 5 Sessões
Decurso 28 Sessão

PROJETO DE LEI N° 4.085/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "cria a àrea de Proteção
Ambiental- APA do Rio Jaguaribe, no Estado do Ceará."
RELATO.R: Deputado AROLDO CEDRAZ

A V I S O N° 26/95
RECEBIMENTO DE "EMENDAS

1-

Início: 13/06/95
Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h"e 14 às 18h
Decurso 18 Sessão
PROJETO DE LEI N° 3.792-AJ93 - do Sr. Fábio Feldmann - que"dispõe sobre a
educação ambiental, institui .a ·POlítica Nacional qe Educação Ambiental e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

COMISSÃO DE DEFESA NAC"loNAL
Sala 15-A, Anexo 11

PAU T A N° 14/95
Local : Plenário 8, Anexo 11
Data: 14 de junho, às 10 horas
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A • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEJ N° 4.274/93 - do Poder Executivo - MSG N° 821/93 - que "estende
os benefícios previstos no inciso 11 do artigo 50 da Lei nO 7.289, de 18 de dezembro de
1984, alterada pela Lei nO 7.47.5, de 13 de maio de 1986, aos Policiais Militares que
menciona".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER
PARECER: favorável
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2-

PROJETO DE LEI N° 4.465/94 - do Sr. Tony Gel - que· "dispõe sobre passe livre aos
ex-combatentes nos sistemas rodoviário, ferroviário e hidroviário de transporte coletivo
interestadual".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: favorável

3-

PROJETO DE LEI N° 18/95'- do Sr. Nilson Gibson - que "consolida o'domínio pleno
dos terrenos de marinha".
RELATOR: Deputado MOISÉS L1PNIK
PARECER: favorável, com emenda

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Sala 611 - Anexo 11

PAU T A N° 15/95
1-

LOCAL: Plenário 10, anexo 11
HORÁRIO: 15:00 horas
apresentação e discussão, com a presença do DEPUTADO JOSÉ Luis CLEROT
Relator na Comissão de Constituição e Justiça da PEC nO 171/93 e 37/95 (apensada)
- imputabilidade penal.do maior de dezesseis anos.

,

~

COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E
COMÉRCIO
Plenário 19 - Bloco das Lideranças

PAU T A N° 23/95
Horário: 10 h
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A • ProposlçOes Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 3.941-8/89 - do Senado Federal - (PLS nO 89/89) - que
"dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências".
(Apensos os Projetos de Lei nOs 1.014/88, (1.227/88, 1.554/89, 1.656/89, 2.125/89,
2.337/89, 2.466/89, 2.943/89, 3.275/89, 3.403/89, 3.474/89, 3.497/89, 3.978/89,
3.989/89, 4.147/89), 4.223/89, 4.504/89, 4.690/90, 5.401/90, 5.605/90, 5.730/90,
6.049/90, 58/91, 754/91, 794/91, 2.094191, 2.690/92, 3.796/93).
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 3.941-B/8~, principal, e aos apensos, com
adoção do Substitutivo da. Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

2-

PROJETO DE LEI N° 3.875/93 - do Senado Federal- (PLS nO 125/90) - que
"dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional' de Energia Elétrica
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3-

PROJETO DE LEI N° 999/88 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
retenção de salários e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei nO 2.534/89)
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 999/88, principal, e ao Projeto de nO Lei nO
2.534/89, apenso, com Substitutivo
VISTA: O Deputado JÚLIO REDECKER apresentou voto em separado contrário ao
Projeto de Lei nO 999/88, principal, e ao Projeto de Lei nO 2.534/89, apenso

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4-

PROJETO DE LEI N° 2.022-B/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre
a proibição do uso de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos".
(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 2.022-B/91 , principal, e ao Projeto de Lei nO
3.260/92, apenso, com Substitutivo

5-

PROJETO DE LEI N° 3.457/92 - do Sr. Max Rosenmann - que "cria incentivo
fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para indústrias que venham a
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se estabelecer em municípios, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário
6-

PROJ,ETO DE LEI N° 4.665/94 - do r. Max Rosenmann - que "estende os
efeitos da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, para profissionais e cooperativas
credenciados até a data que menciona".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
PARECER: favorável, com emenda

7-

PROJETO DE- LEI N° 216/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "assegura aos
portadores de deficiência física o direito de aquisição de automóveis com as
necessárias adaptações".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: favorável, com emendas

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 09/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1-

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 4.915/95do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "regularizà a situação fiscal de aparelhos,
equipamentos e acessórios eletrônicos estrangeiros, nas condições que estabelece"
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
Sala 120-B, Anexo 11

PAU T A N° 17/95
Local: Anexo li, Plenário nO 17
Data: 14.06.95
Horário: 10h
~roposlções

Sujeitas à Apreciação Conclusiva das C~missões:
PRIORIDADE

1-

PROJETO DE LEI N° 4.855/94 - -cio Poder Executivo (Mensa~em nO 1.120/94) - qLie
"dispOe sobre a transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá em
Universidade Federal de Itajubá e dá outras providências".
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RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: favorável, com emendas'
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados Elias Abrahão que apresentou voto em
separado, contrário, e Carlos Alberto, que devolveu o Projeto sem
manifestação escrita
2-

PROJETO DE LEI N° 4.856/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.121/94) - que
'idispõe sobre a transformação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em
Universidade Federal do Triângulo Mineiro e dá outras providências".
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: favorável
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3-

PROJETO DE LEI N° 67/95 - do Sr. Mendonça FilhtJ - que "altera o parágrafo 2° do
artigo 16, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, que 'fixa normas de
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola
média, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson
PARECER: contrário
VISTA: ao Deputado Carlos Alberto, que apresentou voto em separado, favorável

4-

PROJETO DE 'LEI N° 84/95 - do Sr. Romel Anízio Jorge - que "dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
movidos a álcool por professores de 1° e 2° graus".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda
PARECER: favorável, com emenda
VISTA:
concedida ao Deputado Sílvio Torres, que devolveu o Projeto sem
manifestação escrita

5-

PROJETO DE LEI N° 161/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de execução do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros
PARECER: favorável, com emenda

6 - . PROJETO DE LEI N° 209/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre bolsas de
estudo, em cumprimento ao disposto nos artigos 212, parágrafo 5°, e 213, parágrafo
1°, da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Limá
PARECER: favorável ao Projeto, com emenda, e contrário à emenda apresentada Ra
Comissão
7-

PROJETO DE LEI N° 217/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "veda a cobrança de taxa de
matrícula, nos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus, nos casos que
especifica".
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RELATORA: Deputada Lydia Quinan
PARECER: contrário
8-

PROJETO DE LEI N° 248/95 - da Sra Laura Carneiro - que "cria o cartão de
identidade para os professores registrados no Ministério da Educação e do Desporto".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

9-

PROJETO DE LEI N° 252/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "altera dispositivo da Lei nO
7.377, de 30 de setembro de 1985, que 'dispõe sobre o exercício da profissão de
Secretário e dá outras providências"'.
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: contrário

A V I S O N° 42/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 14.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h 30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 287/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "veda cobrança de taxa
de inscrição em vestibular, nas universidades federais".
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: contrário

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO
Sala T-1'2, Anexo 11
HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

PAU T A N° 12/95
A.. Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:
. PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 3.225/89 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios (MSG nO 02/89) - que "dispõe sobre a criação da Carreira Judiciária na
Justiça de 18 e 28 Instâncias do Distrito Federal e dos Territórios e seus cargos, fixa os
valores de seus vencimentos e dá.outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER REFORMULADO: pela inadequaçãoJinanceira e orçamentária do Projeto
e do Substitutivo adotado na Comissão de Trabalho; de ·Administração e Serviço
Público
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PROJETO DE LEI, N° 3.461/89:' do Senado Federal (PLS 109/89) - que "regulamenta
o inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
PARECER: pela incompetência da Comissão para se manifestar sobre ~ matéria

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
3-

PROJETO DE LEr N° 39/95 - do Poder Executivo (MSC 183/95) - que "dispõe sobre a
assunção, pela União, de operações de crédito contratadas pela Companhia Estadual
de Energia Elétrica - CEEE junto a bancos franceses, bem como de obrigações
prevfstas nos respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento da
construção da Usina Termelétrica de Candiota 11I, Unidade I".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO
PARECER: pela adequação financeira e orqamentária do Projeto, declarando como
não escrita a emenda apresentada na Comissão
VISTA.: os Deputados Pedro Novais, Benito Gama, Veda Crusius, Basílio Villani e
José Fortunati devolveram-o Projeto sem manifestação escrita
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4-

PROJETO DE LEI N° 3.268-A/92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o
fornecimento de seringas e agulhas descartáveis esterilizadas, em Centros de
Tratamento e Recuperação de Usuários de Drogas credenciados ".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO
PARECER REFORMULADO: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e
das emendas adotadas na Comissão de Seguridade Social a Família e, no mérito,
pela aprovação de ambos

5·

PROJETO DE LEI N° 3.953-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede pensão
especial a Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré".
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA (AVOCADO)
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emendas

6-

PROJETO DE LEI N° 4.540/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados ..' IPI, para Prefeituras Municipais, na
aquisição de ambu1âncias, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição

7-

PROJETO DE LEI N° 226/95 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre -O controle
externo dos recursos transferidos, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípíos".
. RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
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A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 8/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

A· ADEQUAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
1-

PROJETO DE LEI N° 3.525-Al93 - da Sra. Jandira Feghafi - que "dispõe sobre a
produção de medicamentos pelo Estado e dá outràs providências".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO

2-

PROJETO DE LEI N° 4.149/93 - do Poder Executivo (MSC 574/93) - que dá nova
redação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei n° 227, de· 28 de fevereiro de 1967".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

3-

PROJETO DE LEI N° 4.408-8/94 - do Poder Executivo (MSC 54/94) - que "dispõe
sobre a criaçao de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito do Ministério
do Exército e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

4 -.. PROJETO DE LEI N° 4.420~Al94 - do Poder Executivo (MSC 87/94) - que "dispõe
sobre ocupaçao, utilização e o exercício de atividades na faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

a

5-

PROJETO DE LEI N° 193-Al95 - do Sr. Álvaro Valle - que "institui o Prêmio Padre
José de Anchieta".
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES

B· MÉRITO:
6-

PROJETO DE LEI N° 4.959-Al90 - do Sr. Paulo Mourão - que "concede isenção em
favor de estabelecimento de ensino agrícola".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

7-

PROJETO DE LEI N° 749/91 - do Sr. Chico Vigilante - que "isenta do Imposto de
Renda a gratificação natalina".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

8-

PROJ~TO DE LEI N° 1.029/91 - da Sra. Fátima PeJaes - que "dá nova redação ~o

artigo 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, qúe dispõe sobre o cheque".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
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~ROJETO DE LEI N° 1.308-Al91 - do Sr. Pauderney Avelino - que "dá n9va redação a
dispositivo da Lei nO 7.965, de 22 de dezembro de 1989, que cria Area de Livre
Comércio no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

10 - PROJETO DE LEI N° 1.832-Al91 - do Sr. Pauderney Avelino - que "modifica
dispositivo do Decreto-lei nO 288, de 28 de fevereiro de 1967, que altera as
disposições da Lei nO 3:173, de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de
Manaus".
RELATOR: Dep'utado AUGUSTO VIVEIROS
11 - PROJETO DE ~EI N° 2.034/91 - do Senado Federal (PLS nO 168/91) - que "dispõe
sobre os prazos dos contratos de depósito em papel-moeda em instituições
financeiras e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
12 - PROJETO DE LEI N° 3.239-Al92 - do Sr. Jaques Wagner 'e outros 8 - que "dá nova
redação ao inciso V do artigo 6° da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES
13 - PROJETO DE LEI N° 272/95 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a dedutibilidade de
contribuições a entidades sindicais ou classistas .e de previdência privada, na
formação da base de cálculo do imposte de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
14 - PROJETO DE LEI N° 363/95·- do Sr. José Coimbra - que "isenta do Imposto de
Renda, no limite que estabelece, os rendimentos de pessoas físicas nas condições
que especifica"..
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
15 - PROJETO DE LEI N° 379/95 - do Sr. Laire Rosado - que "permite deduzir da base de
~Iculo do imposto de renda da pessoa física as despesas com aluguel da residência
do contribuinte".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL
16 - PROJETO DE LEI N° 4.926/95 - dos Srs. 'Koyu lha e Rubens Lara - que "altera valores
das penas de multa previstos nos artigos ao, 90 e 10° da lei de número 8.137, de 27 de
dezembro de 1990 (que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo e dá :outras providênci~s)".
R~LATOR: Deputadq'C'E(SO'OANIEl' .
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Sala T-16 - Anexo 11
Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 15/95
A • Requerimento
1-

Do Deputado FERNANDO FERRO, solicitando que ~êjam convidados os Presidente
da CPRM e da CONAE para prestarem esclarecimentos sobre a transformação da
.
CPRM no Serviço de Geologia do Brasil..

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
,

ORDINÁRIA
2-

PROJETO DE LEI N° 4.169/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre a
utilização de gás liquefeito de petróleo .GLP como combustível, nos veículos
automotores destinados a serviços em propriedades rurais de agricultura alimentar."
RELATOR: Deputado BOSCO FRANÇA
PARECER: pela aprovação
I

3-

PROJETO DE LEI N° 303/95 - do Sr. Fernando Lopes - que "modifica o artigo 27 e
seus parágrafos da Lei nO 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterado pelas Leis nOs
3.257, de 2 de setembro de 1957, nO 1'.453, de 27 de dezembro de 1985, nO 7.525, de
22 qe julho de 1986 e nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a
Política Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleà' Sociedade
Anõnima e dá outras providências."
.
.
RELATOR: Deputado MOISES LlPNIK
PARECER: pela prejudicialidade ~o Projeto

COMISSÃO DE RELAÇÓE~' EXTERIORES
Sala T10, Anexo 11
Local: Plenário 14 - Anexo 11
Horário: 11 horas

P A U'T A N° 13/95
Tema: "Situação econõmica, pólitica e social de Cuba e s9bre a situação de suas
relações diplomáticas com as demais nações do Continente".
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Convidado: Sr. Ramon Sanches Parodi
Embaixador da República de Cuba

A) PROPOSIÇOES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1-

MENSAGEM N° 380/95 - do Poder Exe~tivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beijing, em 8 de
novembro de 1994".
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE
PARECER: Favorável

2-

MENSAGEM N° 381/95 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Protocolo Interpretativo do artigo 44 do Tratado de
Montevidéu, assinado entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no âmbito do
Tratado de Montevidéu, que, criou a Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI)".
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE
PARECER: Favorável

3-

PROJETO DE LEI N° 4.778/94 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
procedimentos de identificação de todos os passageiros, na entrada e saída do País".
RELATOR: Deputado JOSE THOMAZ NONÔ
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
Sala 107 A - Anexo II

A V I S O N° 19/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

PROJETO DE LEI N° 2.144/91 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a
indicação de representante ·dos aposentddos para o Conselho Nacional da
Seguridade Social, instituído pela Lei nO 8.212, de 24 de julho de '1991, e' para os
Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Previdência Social, instituídos pela
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
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2-

PROJETO DE LEI N° 3.097/92 - do Sr, Augusto' C,arvalhQ ... que "dispõe' sobre a
eleição de diretores de fundos de pensão pátrocin~dos por empresas estatais e
sociedades de economia mista".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

3-

PROJETO DE LEI N° 4.368/93 -'do Sr. Aúgusto Carvalho - que "acrescenta parágrafo
. único ao artigo 80 da Lei nO 8.069, de 13 de outubro de 1990 -' Estatuto da Criança e
do Adolescente":
.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

4-

PROJETO DE LEI N° 463/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "obriga a instalação de
gerador· de energia elétrica, com sistema automático de acionamento, em todas as
salas de cirurgia dos hospitais ou clínicas do serviço de saúde' do País".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

. 5-

PROJETO DE LEI N° 468/95 - do Sr. Alexandre Cerento - que' "altera a redação do
inciso V do caput do artigo 2° da Lei nO 8.742, de 7 de'dezemb"ro de 1993, que "dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras. providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

6-

PROJETO DE LEI N° 469/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "estabelece medidas de
proteção ao trabalho do menor, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA

7-

PROJETO DE LEI N° 520/95 - do Sr. José Janene - que "concede isenção de tributos
e de contribuições sociais aos aposentados e servidores públicos inativos".~
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

8-

PROJETO DE LEI N° 548/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "autoriza o
parcelamento do recolhimento de cQntribuições previdenciárias devidas pelas
empresas em geral, na forma que especifica, e dá outras providências"..
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

..

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
.SERVIÇO PÚBLICO
Sala T-14 - Anexo 11

A V I S O N° 19/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 8/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- sessão
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1-

PROJETO DE LEI N° 1.192/91 - da Sra. Marilu Guimarães - que "dispõe sobre a
regulamentação do parágrafo 4° do artigo 225 da Constituição Federal, no que se
refere ao Pantanal Matogrossensé.
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA

2-

PROJETO DE LEI N° 1.542/91 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do' exame de prevenção do câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

3-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.267-C/91 - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 860 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

4-

PROJETO DE LEI N° 2.400/91 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "considera penosa
a atividade profissional dos trabalhadores que especifica".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

5-

PROJETO DE LEI N° 4.285-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - (PL nO 4.691/94,
apensado) - que "altera a Lei nO 7.542, de 26 de setembro de 1986".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

6-

PROJETO DE LEI N° 271/95 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta e modifica
dispositivos do artigo 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada na construção da moradia própria".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

7-

PROJETO DE LEI N° 387/95 - do Sr. Salatiel éarvalho - que "veda, no calendário das
eleições gêrais, concursos públicos e exames vestibulares, a designação de dias ou
datas coincidentes com os consagrados a everltos religiosos e ao exercício do culto,
de qualquer crença".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

8-

PROJETO DE LEi N° 391/95 - do Sr. João Mellão Neto - que "dispõe sobre as
relações individuais de trabalho e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

9-

PROJETO DE LEI N° 392/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "altera o artig9 70 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
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10 - PROJETO DE lEI N° 394/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dá nova redação ao
artigo 449 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
11 - PROJETO DE LEI N° 395/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta
dispositivo ao artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES
12 - PROJETO DE LEI N° 396/95 - do Sr. João Fassarela - que altera dispositivos da Lei nO
605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
13 - PROJETO DE LEI N° 397/95 - do Sr. Franco Montora - que "institui o abono de
permanência em serviço".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
14 - PROJETO DE LEI N° 400/95 - do Sr. Alexandre Santos - que "estabelece a
participação das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos na
promoção e incentivo à educação, às pol íticas que visem à redução do risco de
doenças e nos programas 'de construção de moradias e de melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
15 - PROJETO DE LEI N° 404/95 - do José Aldemir - que "cria a Ordem Nacional de
Serviços e as Ordens Regionais de Serviços e dá outras providências",
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
16 - PROJETO DE LEI N° 405/95 - do Sr. Fernando Zuppo - que "institui direito de
·precedência de atendimento em repartições públicas e estabelecimentos privados à
clientela que especifica".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
17 - PROJETO DE LEI N° 410/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
utilização de terras públicas pelas Prefeituras Municipais".
.
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
18 - PROJETO DE LEI N° 418/95 - do Sr. Cunha Bueno - que altera a Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI; da Constituição Federal,
institui normas para licitaÇões e. contratos da Administração Públi.ca e dá outras
providências".
.
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
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19 - PROJETO DE LEI N° 426/95 - do ,Poder Executivo (MSG N° 488/95) .... que;"altera
dispositivos da Lei nO 5~540, de 28 de novembro Qe 1968, da Lei nO '6.420, de 3 de
jun~o de 1977 e da Lei nO 7.177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes universitários".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
20 - PROJETO DE LEI N° 445/95 - do Sr.' Regis de Oliveira - que "dispõe sobre a
regulamentação da profissão e criação dO' Conselho Faderal e Conselhos Regionais
dos Instrumentadores Cirúrgicos".
RELATOR: Deputàdo INOCÊNCIO OLIVEIRA

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES
. Sala 135-A - Anexo 11

PAUTA N° 8/95
Data: 14.6.95
Local: plenário nO 11 do anexo 11
Horário: 10h

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1-

PROJETO DE LEI N° 250/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "inclui no Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, a
implantação de bacia que menciona".
RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE
PARECER: favorável

2-

PROJETO DE LEI N° 266/95 - do Sr. Sandro Mabel - que "dispõe sobre o depósito e
venda de veículo apreendido pelos DETRANs em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado TELMO KIRST
PARECER: favorável

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
rnício.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo~: 5 sessOes
Decurso: 5- sessão
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PROJETO DE LEI N° 475195 - do Sr. Ricardo Barros - que "dispõe sobre a posição do
cano de escape (descarga) dos caminhõe~ e ônibus".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA

A· V·I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

1-

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PRQJETO DE LEI N° 4.793/94 do Sr. Iberê Ferreira - que "dispõe sobre o uso do cinto de segurança em veículos
automotores". (apensos os PLs nOs. 301/95, 4.810/94, 174/95, 187/95, 344/95, 65/95,
382/95, 423/95 e 196/95)
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL

AVISO N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 48 sessão

Início.: 08/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

1-

PROJETO DE LEI N° 419/95 :- do Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalar equipes de socorro a acidentados nas principais estradas
do país e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

II - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93 - Imunidade Parlamentar
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 9, Anexo 11
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CONVIDADO:
Jornalista VILLAS BOAS CORREA - Comentarista Político da "Rede Manchete" e
Colunista do "Jornal do Brasil".

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 169/93 • Sistema Único de Saúde
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 31/05/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30
1-

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 1()8 Sessão-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 169/93 - dos Srs. Waldir Pires,
Eduardo' Jorge e outros - que "altera o inciso IV do art. 167 e o art. 198 da
Constituição Federal ·e ,prevê recursos orçamentários a nível da União, Estados e
Municípios para manutenção do sistema único de saúde com o financiamento das
redes públicas, filantrópicas e conveniadas". (Sistema Único de Saúde).

COMISSÃO ESPECIAL
Crédito Rural
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 12, Anexo 11
CONVIDADO:
DR. IVES GANDRA MARTINS - Advogado.Tributarista.

(Encen:a-~ a sessão às

13 horas e 5 minutos.)
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Ata da 873 Sessão, em 14 de junho de 1995
Presidência dos Srs.: Benedito Domingos, 3° Secretário; Adylson Motta
e Matheus Schmidt § 2° do artigo 18, do Regimento Interno.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perlm
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
RobsonTuma
Vanessa Felippe
Luiz Piauhylino

Ceará
Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro PSDB; Inacio Anuda - PCdoB; José Linhares - PP; José Pimentel
- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro LandimPMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PfL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé GerardoPSDB.

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco PSC; Luciano Castro - PPR; Luís Barbosa - Bloco - PTB; Moises
Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão CruzBloco-PFL.
Amapá
Antonio Feijão - Bloco - PSDB; Eraldo Trindade - PPR;
Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB;
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco PSB; S6rgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará
Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil- PMDB; Benedito
Guimarlies - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires
Fmnco - Bloco - PFL.

Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; João Thomé Mestrinbo PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Paudemey Avelino - PPR.

Rondônia
Carlos Camurça - PP; Confúcio Mwm - PMDB; Emetson
Olavo Pires - PSDB; Ewípedes MiIanda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;
Silvernani Santos - PP.
Acre
Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; João Maia PP; Ronivon Santiago - Bloco- PSD; Zila Bezerra - PMDB.

• Tocantins
Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; João Ribeiro Bloco - PFL; Melquiades Neto - Bloco - PMN; Osvaldo Reis PP; Paulo Mwrão - PPR; Udson Bandiera - PMDB.

Maranhão
Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PfL; José Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Magno Bacelar - S/P; Márcia Marinho Bloco - PSC; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi
Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - BlocoPFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Hemclito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Musga
Demes - Bloco - pFL'

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado - PMDB;
Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - BlocoPFL; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo
Rique - PMDB.

Pernambuco .
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Cos-ta - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José OJ.aves - S/P ; José Jorge - BlocoPFL; José Mendonça BezeJT!l - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendo: lça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson
- Bloco - PMN; Osvaldo ':oelho - Bloco - PFL; Pedro Correa Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP; Severino Cavalcanti
- Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wolney QueirozPDT.
Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; Moacyr
Andrade - PPR; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; José
Teles - PPR; Marcelo Deda - PT.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Beto
Lelis - Bloco - P8B; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano
Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco .:... PTB; Fernando Gomes PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB;
Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro - Bloco - PfL; Jaques Wagner - PT; João Almeida -
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PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José dyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL~ José' Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - BloTude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Moreira co - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; MarquinlÍo Chedid - Bloco
- Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSD; Marta Suplicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Mi- PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Roberto chel Temer - PMDB; Nelson Ma:rquezelli - Bloco - PTB; Paulo
Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira..., PSDB; Salvador ZimbalSimara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino di - PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Ushitaro
Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP; Vicente Cascione Queiroz - Bloco - PFL.
Bloco - PTB; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobm - PSDB.
Minas Gerais
Mato Grosso
Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Annando
Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Rodrigues
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos Palma - Bloco - PTB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen- -Bloco-PL.
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Distrito Federal
Elias Mumd - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante - PT; Osório
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce - PP.
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim
Goiás
Abi-Ackel - PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira Aldo
Arantes
PCdoB;
João Natal- PMDB; Jovair AranBloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Blo- tes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi Perillo - PP; Maria
co - PFL; Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo - PDMB; Pedrinho AbrlioElvira - PMDB; Maurício Campos - PL; Nilmário Miranda - PT; Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT;
Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander- Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Vilmar RochaBlobo PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Romel Anízio- Bloco-PFL.
PP; Samiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio
Mato Grosso do Sul
Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden
Andre
Puccinelli
- PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; FláSantiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.
vio Derzi - PP; Marisa Serrano - PMDB; Nelson Trad - Bloco _.,
Espírito Santo
PTB; Oscar GOldoni - PDT; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.
Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Paraná
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Abelardo
Lupion
Bloco
- PFL; Affonso Camargo Dumo - PDT; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB.
Bloco- PFL; Alexandre Cemnto - Bloco - PFL; Antonio Ueno Rio de Janeiro
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT;
Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Ayrton Xerez PSDB; Hennes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
- PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Conceição Tavares - PT; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José JaneEdson Ezequiel- PDT; Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira ne - PP; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - PMDB;
- PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes Max Rosenmann - SIP; Nedson Micheleti - PT; Nelson MeurerPDT; Fmncisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar PP; Odílio Balbinotti - SIP; Padre Roque..- PT; Paulo Bernardo Serpa - PDT; Jair Balsonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; PT; Paulo Conleiro - Bloco - PTB; Renato Jàmsson - PP; RicarJoão Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos do Barros - Bloco - PJ:'L; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro
Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - Bloco Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer- PL; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laum Carnei- Bloco-PFL.
ro - PP; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT;
. Santa Catarina
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Fmnco Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; João PizPMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPR; Rubem
zolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário CavalPPR; Sylvio Lopes - PSDB.
lazzi - ~PR; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - PPR; Paulo BorSão Paulo
nhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo
Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Macari - PMDB; Serafun Venzon - PDT; Valdir Colatto Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car- PMDB.
los Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Madeira
Rio Grande do Sul
- PSDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso RusAdroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta ..! PPR; Aírton
somanno - PSDB; Comuci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PDT; De Velasco - Bloco - PSD; Duilio Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Cardinal- PDT; DarPisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Amújo - PMDB; Fernando císio Perondi - PMDB; Enio Bacct - PDT; Esther Grossi - PT;
Zuppo - PDT; Fmnco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Ivan Ezídio Pinheiro - PSDB; Gennano Rigotto - PMDB; Hugo LagmValente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT; José Anibal nha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT; Júlio Redecker de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; Jumn- PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
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Schmidt - PlJf; Miguel Rossetto - Pf; Nelson Marchezan - PPR;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PfB; Paulo Paim - Pf; Paulo RitzelPMDB; Renan Kurtz - PIJf; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fiomvante- Pf; Wilson Branco- PMDB; Wilson Cignachi - PMDB.
I _ ABERTURA DA SESSÃO
,
.
.
O ~. PRESIDE~ (Adylson Motta) - A lista de presença regIStra o comparecunento de 421 Senhores DePItados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro iniciamos nossos tra~os..
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
lI-LEITURA DA ATA
O SR. ANTÔNIO GERALDO, selVindo como 2° secretá-

rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
obselVações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se à leitura do expediente.
ID-EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson
O SR. NILSON GmSON (Bloco'PMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, hoje
esta tribuna para formular uma dem1ncia e solicitar das autoridades
competentes às devidas providências cabíveis a flm de apurar as
ilicitudes e irregularidades reveladas pelo Diário de Pernambuco, voz pernambucana que seguiu a vocação da província heróica,
berço das revoluções libertárias do poeta. O Diário de Pernambuco integra-se de corpo e alma, na luta pela redenção regional, a
redenção do homem doente, sem emprego, sem terra, do homem
sem escola, do adolescente abandonado, da criança cheira-cola das
cidades medonhas presas da violência. como grandes vulcões usiDando suas lavas mortais.
Sr. Presidente, periódico que divulga os desvios de recursos
públicos no DNOCS, Chesf, Telpe, Sudene, Codevasf e UFPE encontrados pelo Tribunal de Contas, bem assim acusações envolvendo a DePItada Tereza Duere, que exen:e a Superintendência
do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PRORURAL),
órgão da Secretaria da Agricultura, agora traz o Diário de Pernambuco denúncias de ilicitudes e irregularidades ocorridas na
Prefeitura de Tacaimb6, em Pernambuco.
Sr. Presidente, o Diário de Pernambuco renova-se para
servir melhor. SelVir às suas bandeiras à vocação do social que o
empolga, à cultura regional tão ofendida, à resistência a essa onda
noturna de amoralismo que tudo ameaça. Longe do fanatismo e da
intolelância, sem preconceito, o Diário de Pernambuco continua sua
aliança com o povo pernambucano, que o fortifica, ama e lhe dá inspiração para vencer, flel à sua bandeira à passagem do tempo.
Sr. Presidente, peço a V. Ex· que meu pronunciamento-demincias seja remetido ao ilustre e zeloso Ministro da Justiça, para
que S. Ex· detennine a aPIração dos fatos articulados na divulgação do Diário de Pernambuco, referente às ilicitudes e irregularidades ocorridas na Prefeitura de Tacaimb6, Pernambuco, punindo
quem for encontrado em culpa.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. DePItados, espanemos a conupção; o combate à desonestidade não impopulariza governo, mas o
engrandece. Oportunamente voltaremos ao as~nto.
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O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Pf - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. DePItados, venho
a esta tribuna Jl8I'll infonnar que, nesta semana, pelo Brasil inteiro.
em especial no meu Estado, o Rio Grande do Sul, principalmente
na região do Alto Umguai, a qual represento neste Congresso NacionaI, com muita honra, os trabalhadores mrais, pequenos e médios proprietários de terra, aglomeraram-se nas mas, fazendo
grandes protestos contra a poUtica agrlcola e agrária do Governo
Federal, movimento este denominado Segundo Grito da Terra
Brasil. Enquanto ocorriam as mobilizações pelo Brasil inteiro, tive
a oportunidade de participar das negociações junto ao Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária, conseguiuse, até o presente momento, alguns avanços com relação à questão
dos pequenos agricultores.
O primeiro deles é a renegociação do débito dos agricultores, que terão prazo para pagamento e quitação até o fmal de 1998:
um pagamento de 50% do débito nesta safra, um de 17% na safra
95/96, outros 17% serão pagos na safra 96/97, e os últimos 16%
serão pagos na safra 97/98. Conseguiu-se também, através das negociações, fazer com que o desconto na taxa do Proagro baixasse
de 14% para 1%. O movimento dos agricultores também conseguiu fazer com que o Governo liberasse Jl8I'll safra que vem a
quantia de 1,5 bilhão de reais para fmanciamento da safra e investimento na pequena propriedade rural do nosso País.
Há ainda um impasse, que depende de negociação direta
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Trata-se da taxa de
juros a ser cobrada nos fmanciamentos agrlcolas para os pequenos
proprietários ruIais. O Governo tem insistido em cobrar uma taxa
de 16% ao ano, enquanto os trabalhadores querem pagar apenas
4% ao ano. As negociações estão-se aproximando da casa dos 8%,
tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte do Governo Federal. Falta apenas a decisão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Desta tribuna, faço um apelo a S. Ex· para que se sensibilize e conceda esse beneficio aos trabalhadores rurais, aos pequenos agricultores que hoje passam sem dúvida alguma, pela
maior violência que todos os setores da sociedade brasileira já passaram, em razão da política neoliberal que está fazendo com que
os agricultores bmsi1eiros sejam compelidos a abandonar sua vida no
campo e a vir para as grandes cidades, onde enfrentam a violência, a
fome, o desemprego e a miséria que campeiam em nosso País.
Em 1964, aproximadamente 75 a 80% da população brasileira vivia no campo, e apenas 25 a 30% nos centros urbanos.
Hoje, infelizmente, com a pqUtica nefasta praticada contra a agricultura e os trabalhadores ~s, apenas 23 a 24% dos agricultores
permanecem no campo, enquanto a grande maioria, de aproximadamente 76%, vive nas grandes cidades.
Questiono ainda os altos juros e as taxas exOlbitantes cobradas
pelo Governo Federal, que estão levando o País, mais uma vez. à insolvência de seu povo e, principalmente, de sua agricultura.
Em o que tinha a dizer.
.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocoIPFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, trago
a esta Casa alguns resultados obtidos pelo Ministério da Saúde,
através do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, no combate a este gravíssimo problema.
Há dez anos, quando perdemos o Presidente Tancredo Neves, e que se noticiou que ele havia sido acometido por uma infecção hospitalar, inicioo-se estudos em âmbito nacional visando
reunir esforços para adoção de procedimentos adequados que reduzissem as possibilidades de se adquiri-la.
O processo de mudança do modelo de assistência à saúde
no Brasil foi iniciado com a instituição do Sistema Único de Saúde
(SUS).
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As ações de controle de infecção hospitalar iniciaram-se,
oficialmente, em 1983.
Em 1991, o Programa de Controle de Infecção HoSpitalar já
havia capacitado cerca de 14 mil profissionais; entretanto, pennancce desconhecida a magnitude do problema.
Na última reunião realizada para avaliar as ações do Programa, constatoo-se a maior média de crescimento das ações. Variando de 63,6 na primeira reunião para 92,7% obtido nesta última,
demonstrando, assim, que quando a gerência do programa fica a cargo do setor de administração da área hospitalar 00 da assistência à
I81ide das Secretarias Estaduais os resultados são melhores do que
quando flca na área de vigilância epidemiológica 00 sanitária.
Rogamos aqui todos os dias por um pais justo. Todos somos responsáveis pela mudança e cada um tem a sua parte nesse
trabalho.
O Ministério da Saúde vem desenvolvendo sua parte pllIll a
melhoria do atendimento nos hospitais, roscando descentIalizar SIlas
ações, ji que parece ser esta a melhor estratégia pllIll se chegar a uma
melhor qualidade dos serviços prestados na rede hospitalar.
Uma das conclusões que a Coordenação de Controle de Infecçio Hospitalar encontroo foi que, após treinados, os pesquisadores deverão formar um grupo capacitado para avaliar os
hospitais nesta área, profissionalizando a atividade, resultando em
um melhor atendimento e uma diminuição gradual desse grave
problema.
Essas são, Sr. Presidente, as considemções que desejava fa-

zero

o

SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a opinião pública
deste País e, de maneira particular, a comunidade universitária,
v&n acompanhando, com justificável interesse, a tramitação no
Congresso Nacional, desde 1988, do Projeto de Lei de autoria do
ex-Deputado Octávio Elísio, que fixa diretrizes e bases da educaçio nacional.
Tmta-se de projeto que resultou de discussão com a sociedade organizada, da área de educação. É um novo projeto para a
sociedade bmsileira, elabomdo de acordo col]} os principias demoa.it.icos consagmdos em nossa Constituição. E proposta construida
pelo movimento social, cuja aprovação se aguardava, nos termos
do Substitutivo do Senador Cid Sabóia.
Opinião IXÍblica e comunidade universitária, entretanto, foram surpreendidos nos primeiros dias do mês de maio último com
substitutivo oferecido pelo Senador Darcy Ribeiro, aprovado pela
Comissão de Educação do Senado, que descamcteriza 00 projeto
inicial, desmontando, pmticamente, a educação nacional.
O Substitutivo Darcy Ribeiro está na linha -das propostas
neolibemis do Governo Fernando Henrique Cardoso, que tem im.plementado sua polftica educacional através de medidas provisórias, sem qualquer processo de discussão com a sociedade, como
0C0lTe, aliás, com o conjunto de SIlas propostas de reforma constitucional
O F6nun Nacional em Defesa da EscoÍa Pl1b~ que reóne
entidades resp<JIllBvois da área da educação, e entidadeS da sociedade
civil, em plenária realizada em Brasllia, colocoo-se, fundamentalmente e com veemência, cootra o malsinado substitutivo, que representa
indiscutível retrocesso relativamente ao projeto inicial.
Segundo o documento emitido pelo F6rom NÍlcional, o
substitutivo estabelece concepção fragmentada do Sistema Nacional de Educação. Não estabelece diretrizes, prioridades e normas
comuns a serem respeitadas por todos os sistemas. Não adianta os
mecanismos necessários à constlUção de um plano nacional de
eõIcação. Concentra poderes no Governo Federal, omite o tratamento da gestão democrática do Ensino, abre espaço à indesejável
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legislação através de medidas provisórias, abre a possibilidade de
ingresso no magistério superior sem concurso IXÍblico, institui carreira diferenciada, por universidade, por omiSsão, pennite a cobmnça de taxas, em todos os niveis, fere a autonomia universitária,
retim as universidades do regime único, acaba tom a isonomia salarial entre as universidades públicas. Por todos esses descalabros,
está merecendo, esse substitutivo, o relXÍdio dos trabalhadores da
área de educação, cujos assuntos dominam e cujos problemas c0nhecem.
Na esteira das propostas neolibemis que o Governo Fernando Henrique puxa, estimula e desencadeia. O Deputado Antônio
Jorge, em má hora, apresentou projeto de lei instituindo o ensino
pago nas universidades fedemis. E, portanto, a consumação do
descalabro.
A esse respeito, todos aqueles que têm compromisso com
os valores da democmcia, neste Pais, têm de manifestar o seu Irotesto e oferecer SIla resistência.
Numa democracia, o oferecimento do ensino público gmtuito e de qualidade é que representa, concretamente, a igualdade e a
possibilidade de crescimento para todos. O estabelecimento de pagamento, no ensino IXÍblico, é a elitização do processo, é o alijamento do carente, é a estratificação do sistema in)1sto, perverso
que temos na sociedade bmsileira.
O Governo Fernando Henrique resume a capitalismo em todos
os seus matizes. Prioriza o capital e estigmatiza, penaliza O trabalhador, cdno reflete sua infeliz proposta de emenda da Previdência S0cial. O projeto de pagamento do ensino IXÍblico só podia suIEir nesse
quadro de superado liberalismo do Estado minimo, pivativista, sem
solidariedade, que cria e aprofunda a exclusão social.
Nesse quadro, comp-eende-se o propósito do Governo Fernando Henrique de estaduaJi78r as escolas téa:úcas. O que quer, compllsiVamen1e, é libemr-se de encargos, ainda que de mtido !ICn1ido
social, porque o que não tem é sensibilidade sociaL O que quer é a
parceria do grande capital; é o que conta, e só isto o sensibiliza.
Partidos progressistas deste Pais, patriotas, nacionalistas,
estamos unidos nesta luta, contra o retrocesso, a inoportunidade e
a injustiça das propostas neolibemis, seja em que área for, e, notadamente, na da educação, cujos principios delllOCráticos nortearam
o Constituinte de 1988. O pagamento do ensino público nas universidades fedemis é um ponto no elenco de tais p-opostas, negativas, retI6gmdas e vai contar, por isso, com a nossa convicta
resistência.
.' O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Exa a pa-lavra.
O SR. MILTON TEMER - (PT - RI. Sem Revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, a questão de ordem que levanto é relati- va à leitura da ata da sessão anterior a propósito do registro de
questão de ordem por mim levantada e que o Presidente da Casa,
na ocasião também Presidente da Mesa, deixoo para responder em
momento oportuno.
Na oportunidade, solicitam ao Presidente que a Casa aSSllmisse,-em nome da instituição, a iniciativa de requerimento de informaçOes feito pelo De,eutado Fernando Ferro a respeito de
denúncias hÇlje, divulgadas na imprensa, segundo as quais, o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, conftrma ter havido realmente troca de cargos Para a obtenção de votos na decisão de
questões fundamentais para esta Casa, tais como a flexibilização
das telecomunicações e do petróleo.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) ~ Assiste mzão ao
nobre Deputailo.
A Presidência detennina à Taquigrafia que' énçaminhe os
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termos da reclamação feita, a fim de que seja providenciada a alte- vo, para que o Parlamento aprecie essa medida provisória. A atitude desta Casa em não apreciar a matéria e em fazer a desindexação
ração da ata.
O SR. MILTON TEMER - Obrigado, Sr. Presidente.
via MP, sem discutir as MP do real, repito, desprestigia a socieda- ,
O SR. PRESIDENTE. (Adylson Motta) - Com a palavra o de, que está vivendo momentos de angástia, de desespero, de mui- o
ta interrogação sobre questões concretas que envolvem o setOr
nobre Deputado José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (Pf - SP. Sem revisão do ora- produtivo do País, como principalmente a grande massa de assalador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, entendo que o clima riados.
A SRA. MARIA ELVIRA (PMQB - MG. Sem revisão da
que o País vive, após a euforia da aprovação das emendas constitucionais sobre a Ordem Econômica, não pode levar esta Casa a oradóra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na semana passa- .
negligenciar o debate e a busca de saídas para uma fase diflcil em da esta Casa viveu momentos muito intensos, importantes, sérios e
polêmicos, o que é característica da Câmara, que não é uma Casa
que vamos entrar.
• Refiro-me, Sr. Presidente, à gestão do plano econômico, à de consenso, mas sim de idéias divergentes. E eventualmente,
garantia da estabilização da moeda. Os problemas que qualquer como em todo ser humano, os ânimos se acirram e vivemos moo
Congressista encontra, em suas bases, discutindo com seus eleito- mentos bonitos, mas também muito difíceis.
res, em conferências e seminários, sobre o arrocho por que a ec0Não tive oportunidade de manifestar-me Q;l semana passanomia está passando, principalmente no setor produtivo e no poder da, embora estivesse inscrita para encaminhar a votação de matéria
de consumo da população brasileira, alerta-nos para a necessidade relativa às telecomunicações, e não posso deixar de fazê-Io agora.
de que o processo de reajuste, que virá certamente via medida pro- Não quero que este semestre termine sem que eu teça alguns cOmentários a respeito do tema.
visória, seja debatido por esta Casa, pelo Congresso Nacional.
O primeiro comentário diz respeito ao pronunciamento feito
A discussão das reformas constitucionais no segundo semestre terá outra conseqüência e outro enfoque porque vamos tra- há pouco pelo nobre Deputado Milton Temer. Não estava presentar de matérias que, sem o corte meramente ideológico, como se te, não assisti às declarações do Ministro Sérgio Motta, mas quero
fez com a Ordem Econômica, em questões como trihItação, refor- deixar claro que é importante que aqueles aos quais a carapuça não
ma da Previdência, temas da reforma política e da reforma admi- serve se manifestem. Entre eles me incluo, assim como muitos ounistrativa do Estado, vão exigir do Parlamento brasileiro uma °tros Deputados da Casa, até mesmo do rneu Partido, o PMDB.
postura menos governista, uma postura do "sim, senhor", uma pos- Para votar coincidentemente com o Governo - poderei até vir a
tura de uma Casa que possa debater, de maneira democrática, as votar contra ele - não° recebi e nem pleiteei cargo algum. Não recebi benesses para que meu voto - e ereto que o voto de outros coemendas constitucionais.
Em relação às medidas do Governo na gestão da economia, legas - fosse favorável às refonnas constitucionais propostas por
o Congresso, até hoje, não votou a medida provisória que discipli- projeto de lei do Governo Federal. Então, isto é muito importante, o
na o real, que já foi reeditada várias vezes. Virá certa,mente, no ti- porque tenho essa característica. Embora eu seja mulher - e ser
nal do semestre legislativo, uma medida provisória para entrar em mulher é tido como pertencer ao sexo frágil-, nunca levei desafovigor a partir de 10 de julho. Cria-se uma situação politica, e eu en- ro para casa. Esta é uma caracteristica minha. Quando não estou o
tendo que esta Casa não poderá entrar em recesso sem fazer uma disposta a "engolir sapo", não o engulo, nem por causa de colegas
discussão sobre o ajusta do Plano Real, discutindo a vida das pes- do meu partido, o PMDB, nem por qualquer outro.
soas, principalmente na questão dos salários. Por isso, quais os terEstas minhas palavras não são ofensivas, são defensivas. E
mos da desindexação da economia, quais os parâmelro~ da livre quero que fique bem claro: da nossa parte, não aconteceu isso. É
negociação, como ficarão as categorias situadas nas faixas sala- tão verdade que fiquei bastante incomodada - não por ingenuidariais de oum a três salários mfnimos, quais as diferentes realidades de, porque já sou Parlamentar há nove anos - com as faixas colo- .
do setor mais organizado e mais dinâmico da economia com o se- cadas na Esplanada dos Ministérios, que diziam "Deputados fazem
tor pequeno e médio da economia em regiões atrasadas?
negociata com as telecomunicações". Tenho curiosidade em saber
Sr. Presidente, esse debate, sim, vai mexer com a vida dos que Deputados são esses, porque eu, por acaso, não conheço nebrasileiros, e esta Casa não pode levar as mãos e deixar que o Go-. nhum que o tenha feito. Muito rnenos eu o fIz.
vemo edite e reedite medidas provisórias fazendo as correções, faDessa forma, é claro que não cabe nenhuma ação contra
zendo o jogo que já chamei de promiscuidade, em que cada Poder isso, porque as faixas não são assinadas, como é próprio de quem
lava as mãos do outro e o Governo faz as correções como bem en- ataca. Atacam com uma carta anônima, com uma faixa anônima e
tende. É o caso das mensalidades escolares. Vamos enfrentar pro- com cartazes anônimos. Quando se assina o nome, podemos conblema de alugueis e o parâmetro da livre negociação. Vamos tratar um bom advogado e entrar na Justiça. Isso ocorreu em Mi- .
enfrentar e já estamos enfrentando a crise com a alta dos juros. É nas Gerais, quando tomamos tal atitude contra. um sindicato. Aqui,
esse o problema real da govemabilidade do País, que não se reduz porém, não estavam assinadas as faixas.
a aprovar emendas constitucionais, até porque o resultado objetivo
Deixo, pois, o meu desabafo, porque, no mínimo, mesmo
das votações das emendas não é, como alguns pensam, de fazer com o plenário vazio, faz bem a nossa saúde mental expressar nosbrotar dinheiro como cogumelo depois da chuva para investir no so sentimento, dizer que a carapuça não serviu e muito menos
País. É essa a realidade da vida das pessoas: o risco de um profun- qualquer outro comentário.
do arrocho salarial, o risco de alargar ainda mais o nível de excluo Por outro lado, gostaria de menCionar o que já foi dito por
são social que desta Casa não se pode negar a discutir. Este vários Parlamentares. ArmaI, estamos numa Casa de debates, e esCongresso, que foi atento ao Govemo nas emendas econômicas, sas manifestações fazem parte do processo.
não pode agora virar as costas para a sociedade e odeixar que essé
Refrro-me à questão do petr6leo. Tenho o maior respeito o
problema seja enfrentado apenas pela ótica da equipe econômica democrático pelas bancadas oposicionistas, pelas bancadas de exvia medida provisória.
trema esquerda, pelas bancadas social-democratas. Sou social-liPor isso, Sr. Presidente, defendo adiscussão, com a edição I beral - não sou totalmente liberal. Considero-me social-liberaI;
dessa medida provisória que está sendo noticiada pela imprensa, que é uma terminologia um tanto quanto nova, muito moderna,
do mecanismo, se for o caso, de prorrogação do semestre legislati- porque nunca me senti como liberal, como social-democrata e
O
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muito menos como neolibera1. Hoje, conseguimos encontrar um
rótulo - podemos assim dizer - em que nos encaixamos. Defendemos o liberalismo, mas com rédeas, com o controle do Estado,
com uma grande preocupação do Estado para com o povo, com o
social, com a ponta para onde se dirige o trabalho do Governo.
Li hoje uma análise muito boa do jornalista Joelmir Betting
sobre essa questão. Quero reaftrmar que tenho a consciência tranqüila, porque o petróleo continua sendo nosso, já que pertence à
Nação braisleira. A Petrobras, que é uma empresa seriíssima, para
a qual tiramos o chapéu, vai competir no mercado, e nós, que representamos o povo, teremos de ftscalizar o capital multinacional
que entrará aqui associado a grupos empresariais brasileiros que
vão entrar nessa área.
Portanto, quero refrrmar que o nosso voto foi tranqüilo,
consciente. Ele não foi comprado; não foi um voto por medo; não
foi um voto "Maria-vai-com-as-outras". Foi um voto, Sr. Presidente, dado após grande reflexão, no sentido de um futuro melhor
para o nosso País e, principalmente, para que enfrentemos o desafto do futuro. E o Brasil, sem dúvida alguma, precisa de mais democracia, inclusive econômica.
O fato de uma empresa estatal nossa, construída com dinheiro do povo, ter o monopólio absoluto da extração, pesquisa ou
distribuição de um produto violento o que eu e muitas pessoas
. consideram razoável para a economia de um país como o nosso.
Com esse voto, Deputado Milton Temer, lavo minha alma.
Respeitamos as opiniões divergentes - isso é que é bonito na democracia -, mas também queremos que respeitem o nosso ponto
de vista, que é muito consciente e de acordo com o que sentimos e
pensamos.
A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, na semana passada esta Casa viveu momentos muito intensos, importantes, sérios e
polêmicos, o que é característica da Câmara, que não é uma Casa
de consenso, mas sim de idéias divergentes. E eventualmonte,
como em todo ser humano, os ânimos se acirram e vivemos momentos bonitos, mas também muito difíceis.
Não tive oportunidade de manifestar-me na semana passada, embora estivesse inscrita para encaminhar a votação de matéria
relativa às telecomunicações, e não posso deixar de fazê-Io agora.
Não quero que este semestre termine sem que eu teça alguns comentários a respeito do tema.
O primeiro comentário diz respeito ao pronunciamento feito
há pouco pelo nobre Deputado Milton Temer. Não estava presente, não assisti às declarações do Ministro Sérgio Motta, mas quero
deixar claro que é importante que aqueles aos quais a carapuça não
serve se manifestem. Entre eles me incluo, assim como muitos outros Deputados da Casa, até 'mesmo do meu Partido, o PMDB.
Para votar coincidentemente com o Governo - poderei até vir a
votar contra ele - não recebi e nem pleiteei cargo algum. Não recebi benesses para que meu voto - e creio que o voto de outros colegas - fosse favorável às refonnas constitucionais propostas por
projeto de lei do Governo Federal. Então, isto é muito importante,
porque tenho essa característica. Embora eu seja mulher - e ser
mulher é tido como pertencer ao sexo frágil-, nunca levei desaforo para casa. Esta é uma· caracterlstica minha. Quando não estou
disposta a "engolir sapo", não o engulo, nem por causa de colegas
do meu partido, o PMDB, nem por qualquer outro.
Estas minhas palavras não são ofensivas, são defensivas. E
quero que ftque bem claro: da nossa parte, não aconteceu isso. É
tão verdade que fiquei bastante incomodada - não por ingenuidade, porque já sou Parlamentar há nove anos - com as faixas colocadas na Esplanada dos Ministérios, que diziam ''Deputados fazem
negociata com as telecomunicações". Tenho.curiosidade em saber
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que Deputados são esses, porque eu, por acasc, não conheço nenhum que o tenha feito. Muito menos eu o flZ.
Dessa fonna, é claro que não cabe nenhuma ação contra
isso, porque as faixas não são assinadas, como é próprio de quem
ataca. Atacam com uma carta anônima, com uma faixa anônima e
com cartazes anônimos. Quando se assina o nome, podemos contratar um bom advogado e entrar na Justiça. Isso ocorreu em Minas Gerais, quando tomamos tal atitude contra um sindicato. Aqui,
porém, não estavam assinadas as faixas.
Deixo, pois, o meu desabafo, porque, no mínimo, mesmo
com o plenário vazio, faz bem a nossa saúde mental expressar nosso sentimento, dizer que a carapuça não serviu e muito menos
qualquer outro comentário.
Por outro lado, gostaria de mencionar o que já foi dito por
vários Parlamentares. AfmaI, estamos numa Casa de debates, e essas manifestações fazem parte do processo.
Reftro-me à questão do petróleo. Tenho o maior respeito
democrático pelas bancadas oposicionistas, pelas bancadas de extrema esquerda, pelas bancadas social-democratas. Sou social-liberal - não sou totalmente liberal. Considero-me social-liberal,
que é uma terminologia um tanto quanto nova, muito moderna,
porque nunca me senti como liberal, como social-democrata e
muito menos como neoliberal. Hoje, conseguimos encontrar um
rótulo - podemos assim dizer - em que nos encaixamos. Defendemos o liberalismo, mas com rédeas, com o controle do Estado,
com uma grande preocupação do Estado para com o povo, com o
social, com a ponta para onde se dirige o trabalho do Governo.
Li hoje uma análise muito boa do jornalista Joelmir Betting
sobre essa questão. Quero reafrrmar que tenho a consciência tranqüila, porque o petróleo continua sendo nosso, já que pertence à
Nação braisleira. A Petrobras, que é uma empresa seriíssima, para
a qual tiramos o chapéu, vai competir no mercado, e DÓS, que representamos o povo, teremos de fiscalizar o capital multinacional
que entrará aqui associado a grupos empresariais brasileiros que
vão entrar nessa área.
Portanto, quero refrrmar que o nÇ)sso voto foi tranqüilo,
consciente. Ele não foi comprado; não foi um voto por medo; não
foi um voto "Maria-vai-com-as-outras". Foi um voto, Sr. Presidente, dado após grande reflexão, no sentido de um futuro melhor
para o nosso País e, principalmente, para que enfrentemos o desafio do futuro. E o Brasil, sem dúvida alguma, precisa de mais democracia, inclusive econômica.
O fato de uma empresa estatal nossa, construída com dinheiro do povo, ter o monopólio absoluto da extração, pesquisa ou
distribuição de um produto violento o que eu e muitas pessoas
consideram razoável para a economia de um país como o nosso.
Com esse voto, Deputado Milton Temer, lavo minha alma.
Respeitamos as opiniões divergentes - isso é que é bonito na democracia -, mas também queremos que respeitem o nosso ponto
de vista, que é muito consciente e de acordo com o que sentimos e
pensamos.
O SR. JARBAS UMA (pPR - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ontem, em breve pronunciamento, referi-me ao chamado principio da legalidade. Hoje,
pela manhã, com um pouco de sorte, pude ocupar-me de um outro
princípio também muito repetido: o da moralidade.
Nas observações que fiz pela manhã, procurei chamar atenção para a forma como realmente a nossa memória é cúrta, para o
quanto trabalhamos no imediatismo da manchete do dia. No dia
seguinte, por mais grave que seja o assunto, já não temos o mesmo
interesse. De modo geral, é assim, Sr. Presidente.
Recordei, hoje de manhã, episódios como o impeachment
do Presidente Collor, as cassações de 'Deputados, as dem1ncias da
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CPI do desperdício do dinheiro público, o apodrecimento de produtos alimentícios, enfim, uma série de fatos. Quero completar
essa reflexão mencionando uma outra falha de memória que tem
permitido que alguns jornalistas se dirijam ao Parlamento de maneira tão desairosa e agressiva. Estou esperando uma providência
da Mesa, por exemplo, com relação ao jornalista Jamo de Freitas,
que disse que deveriam encostar cambuIÕes pata carregar Parlameníares. Um outro articulista do Correio BraziHense falw que
deveriamos substituir o Cristo pela figura do símbolo do meICÚrÍo,
que é o símbolo do deus do comércio, e que, tirando o Cristo, que
foi vendido por trinta moedas, talvez devêssemos colocar um emblema, um símbolo mais parecido com o Parlamento. Isso foi dito
com todas as letras, Sr. Presidente, e não acontece nada; apenas
passa.
Vou insistir em ativar a memória de V. Ex"s pata alguns
episódios que acontecem até fora do Parlamento. Por exemplo, há
duas semanas, quando se começou a cogitar o afastamento de Pércio Arida da presidência do Banco Central, noticiw-se com todas
as letras que a informação do nome do novo presidente do Banco
Central, Sr. Gustavo Layola, foi passada pela própria empresa do
Sr. Loyola, sócio do Sr. Maílson da N6brega, como uma informação reselVada e, conseqüentemente, vendida. O novo presidente
do Banco Central, no seu próprio escritório, vendeu a informação
de que duas horas depois seria indicado presidente do Banco Central. E o que aconteceu? Nada. Providências focam tomadas? Nenhuma! Esclarecimentos foram prestados? Nenhum! Este cidadão
passou pela Comissão do Senado, foi rapidamente aprovado, já tomau posse ontem e já deitou falação sobre a situação econômica
brasileira, o problema da política de jJros, tentando encontrar uma
explicação de que esse é o caminho correto, de que o que se vinha
fazendo vai continuar sendo feito.
Isso é deboche, Sr. Presidente, Srs. DeIX1tados,. porque este
mesmo cidadão que agora detém os segredos da política monetária
do País estava contratado pela Associação dos Revendedores de
Autom6veis para elaborar um projeto, que seria levado ao Governo, criando taxas especiais de crédito para reativar o comércio de
autom6veis, inclusive importados. E o que aconteceu? Nada.
Aliás, o que aconteceu é que, apesar de tudo isso, temos um novo
presidente do Banco Central, o Sr. Gustavo Loyola, como tivemos
o Sr. Pérsio Arida, que, ingenuamente, passw o flID de semana na
casa de um amigo, que, por coincidência, também fera presidente
do Banco Central, e logo depois swbe-se do vazamento de uma
informação que pemútiu o ganho de alguns milhões de d6lares w
de reais - como queiram - em uma-especulação de bolsa. E o que
aconteceu? Nada, como nada tem acontecido neste País em matéria de apuração de responsabilidades. Este é o País da impunidade,
a começar pelas suas instituições públicas e pelas suas autoridades.
Na medida em que não temos condições de dar esclarecimentos à
opinião pública sobre os fatos gravíssimos envolvendo as nossas
autoridades, <JJle poder temos DÓs, representantes de instituições,
de cobrar comportamento ético, moral e legal de pessoas humildes, necessitadas, desesperadas, que, em sua grande maioria, perambulam pelas ruas das cidades deste nosso imenso Brasil?
Essa é a verdade, Sr. Presidente, sobre a qual reconheço que
é muito desagradável refletir principalmente em se tratando de
uma sessão que acontece às vésperas de um feriado, que poderá
ser curto ou longo. Enquanto isso, esperamos que, na próxima semana, quando voltarmos a nos encontrar, possamos - quem sabe?
ammciar algum tipo de providência nesse combate, pennanentemente transferido, à imoralidade que penetra nas entranhas das
instituições públicas, retirando delas qualquer autoridade, se é que
ainda lhes resta algum resquício.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco'PL-RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sxas e Srs. DeIX1tados, o sucesso na gestão dos recursos destinados à Região Norte, através do
FNO, depende da utilização de critérios jJstos e objetivos para sua
distrihJição. Se isso não for feito, o Fwido será desmoralizado e
toda a população daquela imensa área será prejudicada.
lnfelimJ.ente, somos obrigados a ratificar, aqui, a posição
crltica dos empresários de Rondônia em relação ao órgão enemegado de gerir os recursos do FNO. RefJrO-me, como todos sabem,
ao BASA, Banco da Amazônia.
Estamos sendo vítimas, em nosso Estado, de uma injustificável discriminação na disIX1ta pelos recursos destinados à Região
Norte. Empresários e trabalhadores estão parados, à espera de financiamentos que são prometidos mas que nunca saem do papel
Os projetos são elaborados seguindo rigorosamente as exigências
técnicas dos órgãos responsáveis, e, no entanto, os recursos não
são liberados.
Por que essa discriminação em relação a Rondônia? Por
acaso não tem a população daquele Estado os mesmos direitos que
seus vizinhos? Quais os interesses políticos que se unem contra o
desenvolvimento de uma região tão promissora?
Estima-se que o Basa deverá dispor de um orçamento próximo a 300 milhões de reais para este ano de 1995. E, no entanto,
até o momento, só foram liberados cerca de 5 milhões de d6lares.
Ora, essa quantia é insignificante e toma-se ainda mais aviltosa
quando sabemos que o Governo Federal tem obtido sucessivos aumentos na lIlTeC8daçãO de impostos. São números que infelimJ.ent41
conimna as apreensões de empresários e políticos de Rondônia
quanto ao futuro do Estado.
Todos se preocupam com o futuro da Amazônia, mas o Governo não parece disposto a fazer a sua parte. Sem os recursos que
legalmente lhe pertence, a Região Norte não podem fazer frente
aos desafIOS que se acumulam.
.
Outro fato de inquietação em nosso Estado tem sido o descaso da Emater em relação aos projetos apresentados, principalmente pelos pequenos e médios produtores, que querem produzir,
mas não conseguem os recursos.
.
Estamos hoje, aqui, também para ~estar nossa solidariedalie aos, pleitos dos produtores rurais... Em recente reunião realizada em Nova Brasilândia D'Oeste, em Rondônia, pudemos
constatar o clima de insatisfação generalizado dos agricultores de
nosso Estado.
Queremos, diante disso, solicitar providências urgentes das
autoridades competentes. E8taJJlOs já preparando nossos argumentos a serem levados <llietamente à direção do Basa, para que sejam
esclarecidos os motivos do bloqueio dos recursos para Rondônia.
Todos apoiamos as ações do Governo que tenham como ohjetivo. a tão desejada estabilização da moeda. Mas a experiência de
outros países mostra que os custos dos planos econômicos não podem récair sobre os mais pobres, sob pena de serem agravadas as
desigualdades sociais e as tensões que se acumulam.
Prejudicar os agricultores significa comprometer o futuro
imediato da economia, pois os créditos que forem retirados agora
serão lamentados por todos quando vier a escassez de alimentos.
Queremos a estabilidade, lIllis esperamos que ela seja consistente e
realista.
Nada justifica que sejam pe.naJIzadas as populações da Região Norte. Ali, onde os recursos são mais escasso17, estão também
as maiores possibilidades de desenvolvimento para o País.
Estamos certos de que o Governo tomará as providências
cabíveis pata pennitir que Rondônia cumpra o papel que lhe cabe
no crescimento do Brasil.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloca'PL-RO. Pronuncia o
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seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Depltados, o sucesso na gestão dos recursos destinados à Região Norte, através do
FNO, depende da utilização de critérios justos e objetivos para sua
distrihIição. Se isso não for feito, o Fundo será desmoralizado e
toda a população daquela imensa área será prejudicada.
Infelizmente, somos obrigados a ratificar, aqui, a posição
crítica dos empresários de Rondônia em relação ao órgão encarregado de gerir os recursos· do FNO. Refrro-me, como todos sabem,
ao BASA, Banco da Amazônia.
Estamos sendo vítimas, em nosso Estado, de uma injustificável discriminação na displta pelos recursos destinados à Região
Norte. Empresários e trabalhadores estão parados, à espera de financiamentos que são prometidos mas que nunca saem do papel.
Os projetos são elaborados seguindo rigorosamente as exigências
técnicas dos órgãos responsáveis, e, no entanto, os recursos não
são liberados.
Por que essa discriminação em relação a Rondônia? Por
acaso não tem a população daquele Estado os mesmos direitos que
seus vizinhos? Quais os interesses políticos que se unem contra o
desenvolvimento de uma região tão promissora?
Estima-se que o Basa deverá dispor de um orçamento próximo a 300 milhões de reais para este ano de 1995. E, no entanto,
até o momento, só foram liberados cerca de 5 milhões de dólares.
Ora, essa quantia é insignificante e toma-se ainda mais aviltosa
quando sabemos que o Governo Federal tem obtido sucessivos aumentos na arrecadação de impostos. São números que infelizmente
confirma as apreensões de empresários e políticos de Rondônia
quanto ao futuro do Estado.
Todos se preocupam com o futuro da Amazônia, mas o Governo não parece disposto a fazer a sua parte. Sem os recursos que
legalmente lhe pertence, a Região Norte não poderá fazer frente
aos desafios que se acumulam.
Outro fato de inquietação em nosso Estado tem sido o descaso da Emater em relação aos projetos apresentados, principalmente pelos pequenos e médios produtores, que querem produzir,
mas não conseguem os recursos.
Estamos hoje, aqui, também para manifestar nossa solidariedade aos pleitos dos produtores rurais. Em recente reunião realizada em Nova Brasilândia D'Oeste, em Rondônia, pudemos
constatar o clima de insatisfação generalizado dos agricultores de
nosso Estado.
Queremos, diante disso, solicitar providências urgentes das
autoridades competentes. Estamos já preparando nossos argumentos a serem levados diretamente à direção do Basa, para que sejam
esclarecidos os motivos do bloqueio dos recursos para Rondônia.
Todos apoiamos as ações do Governo que tenham como objetivo a tão desejada estabilização da moeda. Mas a experiência de
outros paises mostra que os custos dos planos econômicos não p0dem recair sobre os mais pobres, sob pena de serem agravadas as
desigualdades sociais e as tensões que se acumulam.
Prejudicar os agricultores significa comprometer o futuro
imediato da economia, pois os créditos que forem retirados agora
serão lamentados por todos quando vier a escassez de alimentos.
Queremos a estabilidade, mas esperamos que ela seja consistente e
realista.
Nada justifica que sejam penalizadas as populações da Região Norte. Ali, onde os recursos são mais escassos, estão também
as maiores possibilidades de desenvolvimento para o País.
Estamos certos de que o Governo tomará as providências
cabíveis para permitir que Rondônia cumpra o papel que lhe cabe
no crescimento do Brasil.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (psDB - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, volto a esta
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tribuna para enfocar a questão do modelo econômico, político e
social do nosso País.
O Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu o
Governo no dia 10 de janeiro, com o compromisso de realizar
transformações que impliçam mudanças no modelo econômico,
político e social do País. E uma constatação - não adianta querer
dizer o contrário - que este modelo está falido, caducou. Por quê?
Porque, ao lado de produzir a décima maior economia do mundo,
o que é motivo de orgulho para nós, temos, em nossas consciências, a Nação mais injusta do planeta, que tem a chaga social de 70
milhões de brasileiros na faixa da pobreza, 32 milhões dos quais
considerados, segundo o IBGE, na linha de miséria. Quem defende a manutenção do status quo do modelo econômico que tem
esse resultado é contra o pobre, é contra o miserável, é pela manutenção dessa situação.
Sempre defendi as transfo1ll1ações, e por elas pautei meus
23 anos de vida pública. Combati a ditadura no velho MDB de
guerra, e conseguimos a abertura democrática. Agora, fmalmente,
conseguimos a legitimação do primeiro Governo autenticamente
democrático, depois dos anos anteriores, quando várias frustrações
caíram sobre a Nação brasileira. Mantive a minha coerência política e sempre tive um posicionamento social-democrata, analisando
a situação do Brasil e do mundo. Graças a Deus, tive coragem de
fazer avaliações positivas das mudanças pelas quais o Pais passou,
que muita gente não tem condições ou não tem coragem de fazer
hoje, enfrento a contradição dentro do Congresso Nacional.
O Brasil precisa mudar, precisa de refo1ll1as econômicas e
políticas, para produzir as transformações sociais que desejamos.
Acredito com toda a minha convicção e consciência políticas que
o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai fazer essas transformações. Ele é um estadista que representa todos os brasileiros,
com sua postura fume e democrática, com o Governo democrático
que está fazendo, aberto e transparente, colocando um ponto fmal
em todas as f01ll1as de corrupção que são produzidas no Estado
brasileiro. Acredito no resgate da moralidade que o Governo Fernando Henrique Cardoso está produzindo no País e no seu projeto
político de transfo1ll1ações e de mudanças, haja vista a grande conquista do Plano Real, concebido por S. Ex" o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e por todos aqueles que o apóiam. O Plano Real
vai completar um ano, e desde então houve uma deflação de 4%
no preço da cesta básica. Pela primeira vez na história deste Pais, o
salário mínimo tem 42,8% de aumento real.
Hoje, a diária de um bóia-fria custa 7 ou 8 reais e possibilita-lhe ir ao supermercado ou ao mercadinho do seu bairro, da sua
vila, da sua favela, comprar 1 quilo de frango por 80 centavos, um
pacote de arroz de 5 quilos a I real e 60 centavos, enfim, possibilita-lhe alimentação. E isso está acontecendo com milhões de brasileiros, empregados que ganham salário mínimo, subempregados,
bóias-frias e categorias menos favorecidas.
Sr. Presidente, há uma inversão. Há alguns setores defendendo a hIrguesia, quando deveriam estar defendendo a grande
massa que está sendo beneficiada. Mas esse equívoco tem de ser
reparado. Os privilégios, as corporações e os cartórios que preponderam no Pais têm de ser banidos. O Estado tem de ser forte para
combater os olig0p6lios, os monopólios, os cartéis, os trustes e os
dumping, e ser social-democrata, voltado para milhões de brasileiros, exatamente para esses 70 milhões de abandonados por todos os governos na história deste País.
Queremos produzir U1l1 país justo e fraterno para esses milhões de brasileiros, e para isso são necessárias as refonnas da
Constituição e o apoio incondicional ao programa de governo do
Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Quero depositar meu voto de conftança neste Governo,
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cada vez mais convencido da certeza do Plano Real e das mudanças que o Brasil está produzindo, que semo para a felicidade de
todo o País. Seremos uma grande economia, mas também um país
socialmente justo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFúCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, apresento, através da tribuna desta Câmara dos Deputados, as preocupações e as realidades da situação atual da saúde pública no Brasil.
A intenção dos Parlamentares Constituintes de 1988 era, de
fato, oferecer ao povo brasileiro um modelo diferente e maravilhoso de saúde, que viesse a contemplar, igualmente, a todos. Grande
luta, muitos debates, milhares de discursos, horas e horas de estudos, senllnários, simpósios e palestras. Tudo foi feito para que se
pudesse inserir na Constituição uma atenção especial à saúde do
povo, em que lhe fosse propiciado a universalidade da atenção, a
integridade, não dependendo de nenhuma contribuição, nenhuma
carteirinha, e todo povo nessa magia legal - teria saúde como direito.
O que se vê e o que se viu, na prática, nesses sete anos pósConstituinte, foi justamente o contrário do que se pregou e do que
se escreveu. A saúde não se constitui um direito de todos, mas,
mesmo assim, implicitamente, continua a ser um dever do Estado.
E, este mesmo Estado, fica solenemente inerte, como se estivesse
desmoralizado e incapaz de honrar e fazer valer o direito assegurado pelo art. 196 da Constituição.
Assiste-se em todo País, com raríssimas exceções, ao pipocar de denúncias, às queixas da população e à demanda reprimida
dos setviços, devido a pooca resolutividade das unidades de saúde,
pela desmotivação do pessoal e pela falta de matérias para o trabalho das equipes profissionais.
Pelo que se vê, não basta apenas a preocupação do Legislador em elaborar leis que sejam tecnicamente perfeitas e de alcances socialmente justos, mas que venham a surtir os efeitos
desejados e os benefícios sejam efetivamente distribuídos.
As conquistas alcançadas na Constituição de 1988 demandaram uma luta popular demorada, amplamente debatida em todas
as cidades brasileiras, com grande envolvimento dos sanitaristas e
profissionais da área da saúde. Todos esses anseios foram consolidados em várias Conferências" Nacionais sobre a saúde.
Na Constituição, está inserida a vontade do povo. Nada
adianta a lei boa se não hoover vontade política por parte do Executivo, principalmente dos Ministérios da área econômica, em viabilizar os recursos para a materialização do direito à saúde. Nãq se
faz saúde s6 com a lei. Nenhum médico vai esfregar a Constituição no cmpo do paciente para curá-lo e nenhum profissional de
saúde irá ler os artigos maravilhosos da Carta Magna para o doente a fJll1 de convend-Io a não ter dor. Na hora da urgência, os familiares não querem saber se a saúde vai mal por culpa do
Ministro tal ou qual.
Sr. Presidente, estamos presenciando a falência gradual do
Sistema Unificado de Saúde (SUS), cambàleante., "indefeS<ie agonizante - por falta, ju~taJ}1ente, de recursos para a sua atiVl!ção plena. O SUS é um modelo de saúde exemplar, na teoria. Mas, com
desejo político, será um instmmento real para se operar a justiça
social. A Comissão Especial constituída por esta Cílmara estuda,
no momento, uma opção honrosa para o fmanciamento do SUS no
Brasil.
Saúde é uma atividade cara, que precisa de recursos garantidos, os quais certamente serão provenientes da arrecadação de impostos; e aqueles que trabalham partilharão suas contribuições
'para fmanciar a saúde de todos. Sn e Srs. Deputados, não bastam
leis. Até seria oportuno dar uma parada e que todos os Congressis-
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tas se concentrassem na fiscalização da aplicação dessas leis já
elaboradas.
A saúde, hoje, não tem na prática um orçamento que garan~
ta a manutenção de suas atividades históriClL'1. A cada mês é um
sufoco; de pires na mão, o Ministro da Saúde sai pelos Ministérios
de Planejamento e Fazenda buscando a benevolência dos Ministros de primeira categoria, para a liberação de recursos do Tesouro, dQ FAT (Fundo de Apoio ao Trabalhador), FSE (Fundo Social
de Emergência) e de ootras excepcionalidades tributárias, a fim de
cobrir os compromissos da Pasta da Saúde. Ser Ministro da Saúde
no Brasil é, antes de tudo, praticar o exercício da penitência; é ser
bode expiatório assumido e, com certeza, ser candidato ao pr6ximo personagem do livro de Paulo Coelho, devido aos poderes da
magia que acumula.
A saúde precisa, no mínimo, de uma garantia orçamentária
segura para efetivar os seus programas, as suas metas e ações básicas, e não essa defonnidade caricata de saúde, esse monstro de desigualdade: quem tem dinheiro compra bons setviços e se
diferencia nos planos de saúde vendidos pelas sociedades de medicina de grupo. Quem não tem dinheiro procura a rede credenciada
pelo SUS, os ftlantr6picos e os hospitais universitários - que estão
pedindo socorro para não fecharem as portas. Cresce, então, Srs.
Parlamentares - por ironia do destino, a saúde privada, que é complementar que deveria suprir, em tese, as deficiências do poder público.
Está, de fato, institucionalizado no Brasil pós-Constituinte
(1988), pós-SUS, em dois modelos de saúde, claramente distintos:
saúde dos pobres e excluídos, atendidos pelo SUS, e a saúde dos
ricos, da classe média, patrocinada pelos fundos de pensões e medicina de grupo.
O que precisa então fazer?
Em primeiro lugar, saber do Presidente da República se S.
Ex· realmente deseja efetivar o SUS. Caso contrário, nenhuma outra tentativa será viável, a não ser deixar tudo como está.
Tendo vontade política para implementar a saúde, basta defmir objetivamente a fonte de fmanciamento, podendo ser percentual fIxo do Tesouro Nacional ou vinculações de 30% do
Orçamento da Seguridade Social; 10% do Orçamento Fiscal; 15%
dos Orçamentos dos Estados e Municípios.
Afora essas propostas, Sr. Presidente, não se faz saúde pública eqüânime, igualitária e universal; fica-se apenas no belo discurso e na eterna ladainha das boas intenções.
O SR. JOSÉ FRITISCH (PT - SC. Sem revisão do orador.) Presidente, S~s. e Srs. Deputados, no meu pronunciamento de ontem, na sessão do Congresso Nacional, falei sobre a
mobilização que está sendo feita em- todo o País, em tomo do Grito da Terra Brasil. Quero fazer menção às várias manifestações
acontecidas no dia de ontem, quando os pequenos agricultores especialmente do Sul do País se mobilizaram em torno dos seus sindicatos de trabalhadores rurais e fecharam durante todo o dia três
grandes rodovias que passam sobre o rio Uruguai, especificamente
a ponte de Iraí, a ponte de Go-io-em e a ponte da rodovia 153, na
região de Concórdia, impedindo a passagem de qualquer tipo de
veículo e reunindO' cerca de 15 mil agricultores. A base da pauta
nas demais regiões também gira em tomo do Grito da Terra Brasil,
que pleiteia um programa naci~nal de política diferenciada para o
pequeno e miniprodutor.
Estive participando, jUJitamente com outros Parlamentares,
das várias audiências, inclusive de uma realizada na manhã de
hoje, no Ministério da Fazenda, com o Secretário Pedro Parentes,
que contou com a presença do Secretário de Política Agrícola GuilhelD1e Dias. Pude constatar que já se avança em defmitivo para a
imp~tação de uma política diferenciada para o pequeno e minio
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A droga. tem a sigla MMDA, que significa meta-metoxi-deprodutor, procurando identificar quem se enquadra como pequeno
produtor, não apenas do ponto de vista da renda, mas da utilização soxi-anfetamina. Portanto, é uma droga derivada das anfetaminas
do trabalho, da forma como se desenvolve a produção agrícola, ou 'bolinhas", com os efeitos caracterlsticos dessas drogas estimutendo como base o trabalho familiar para a defmição dessa políti- lantes. Mas, ao lado disso, ela apresenta uma outra característica
ca. Oitenta por cento da renda familiar do p:odutor deve ser origi- especial, porque pode provocar reações alucinatórias semelhantes
nária da exploração agrícola e a residência do produtor ~ve ser na a algumas drogas alucin6genas do grupo LSD. É uma droga. de
ação mista que pode facilmente levar à dependência e tem efeitos
propriedade ou próxima a aglomerados urbanos.
Em relação ao acesso ao crédito, já se avança também na colaterais e tóxicos gravissímos. Pode provocar, por exemplo, cridefmição de que agora não compete exclusivamente aos agentes ses intensas de hipertensão, taquicardia, que é o aumento dos batifmanceiros, como o Banco do Brasil, defmir qual agricultor terá mentos cardíacos, e crises, às vezes, de uma hipertensão tão
acesso ao crédito, mas os sindicatos de trabalhadores rurais tam- elevada que podem produzir acidentes vasculares - celebrais e oubém podem expedir declarações atestando a condição de pequeno tros problemas vasculares.
Na recente viagem que fizemos à Eur.Jpa - éramos um gruprodutor. Assim também, nos Municípios onde não hwver sindicatos, as próprias comissões estaduais ou comissão municipal de po de Parlamentares - visitamos sete países, para verificar exataagricultura devem declarar quem se enquadra no critério de produ- mente a sua legislação com respeito às drogas de abuso.
tor rural. O acesso não se fará de modo individual, mas garantido Percebemos que a maior preocupação desses países é exatamente
através da associação de vários produtores, que deverão se juntar com essa nova droga que vem sendo lançada no mercado clandesem tomo de um projeto global, coletivo ou de trabalho conjunto, tino internacional.
Portanto, Sr. Presidente, aqui está um problema de extrema
como também as próprias cooperativas e associações de pequenos
gravidade, porque de modo geral, os países latino-americanos,
produtores.
Outro avanço importante é no sentido da negociação entre a como Colômbia, Peru, Bolivia e também Brasil, são levados pelas
participação do Proagro. O Proagro incidirá apenas em 1% dos re- nações desenvolvidas a serem os grandes produtores de drogas ou
cursos tomados pelos pequenos e minip:odutores junto às institui- aqueles que as deixam passar por suas fronteiras, a ftm. de abastecerem os países ricos, como os Estados Unidos e vários países euções fmaneeiras.
Em relação ao seguro agdcola, também se avança nesse ropeus
sentido. O pr6p:jo Ministério da Agricultura e wtras entidades
E agora estamos vendo uma corrente inversa, porque essa
que compõem o ''Grito da Terra Brasil vão estabelecer processo de meta-metoxi-desoxi-anfetamina, a chamada ecstasy - que, aliás,
colaboração, inclusive na elaboração de novo programa para se ter de êxtase não produz nada -, pode provocar efeitos alucinat6rios e
a base de um projeto de lei de seguro agrícola que garanta e cubra estimulantes, às vezes, de tal intensidade, que leva o individuo a
as eventuais intempéries e prejuízos da agricultura familiar em crises graves de excitação, insônia e agressividade e fabricada sinteticamente em laborat6rios bem equipados, que, às vezes, s6 os
nosso País.
Nas questões relacionadas a custeio, a base principal do países desenvolvidos possuem.
projeto é a equivalência do produto. Existe uma divergência entre
Portanto, é um risco quando essas drogas começam a fazer
"Grito da Terra" e os Ministérios da Agricultura e da Fazenda, em o refluxo, quer dizer, drogas importadas de países desenvolvidos,
relação à politica de preços mínimos. Há, inclusive, umA tese de- . obtidas em laborat6rios e que são espalhadas principalmente nas
fendida por nós em um projeto que tramita nesta çasa, que estabe- nações em desenvolvimento como o Brasil.
lece como fator de correção dos fmanciamentos agdcolas não a
É necessário que as autoridades brasileiras se precavenham
tabela de preços mínimos, mas, sim, o IPR - Índice de Preços Re- em relação a tal produto porque é um dos mais tóxicos que conhecebidos. Na verdade, é aquele valor pelo qual o agricultor vai ven- cemos
Talvez, na questão da dependência, s6 seja suplantada pela
der. Esta é mais ou menos a base da questão do custeio agrícqla.
Além disso, Sr. Presidente, s6 para concluir, em relação aos heroína, que provoca dependência na maioria de seus usuários de
recursos, estão sendo negociados 2 bilhões de reais para esta safra, gravidade extrema. Essa droga denominada ecstasy, segundo os
sendo que um bilhão seria garantido pelo FAT - Fundo de Ampa- estudos realizados principalmente na Holanda, Suiça e Alemanha
ro ao Trabalhador, além disso, 500 milhões, dinheiro do Tesouro que visitei recentemente, está preocupando profundamente as auNacional, e 500 milhões de reais da exigibilidade bancária. Há toridades mundiais.
uma discussão, inclusive, com os Ministérios da Agricultura e da
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
Fazenda, no sentido de que 50% da exigibilidade bancária sejam
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
destinadas a esse programa de apoio à agricultura familiar. Em re- orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, pela manhã na
lação às dívidas, há um acordo quase celebrado, ainda não conclu- sessão extraodinária apresentamos à Mesa nosso projeto de regulasivo, porém em bom andamento, de que as dívidas dos míni e mentação dos dispositivos constitucionais transit6rios sobre as
pequenos produtores rurais sejam pagas 50% na safra 95/96, 17% áreas de remanescentes de quilombos.
O art. 68 determina:
na safra 96/97 e 16% na safra 97/98.
Esta é a base da discussão que está sendo levantada pelo
"Art. 68 Aos remanescentes das COOlUnidades dos
Grito da Terra Brasil.
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconheO SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
cida a propriedade defmitiva, devendo o Estado emitirorador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, ontem assisti à nolhe os titulos respectivos".
tícia da introdução no Brasil de uma nova droga. que provoca dependência, chamada ecst.asY. Na verdade, não se trata de uma
Gostaria que essa questão do art. 68 do Ato das Disposições
droga totalmente nova. É uma droga sintética produzida, geral- Constitucionais Transit6rias fosse inserida principalmente na conmente, em laborat6rios bem aparelhados, razoavelmente sofistica- cepção de cultura adotada inovadoramente nesta Constituição. No
do e derivados de um produto que no passado já foi muito usado . art. 215 e principalmente no art. 216 se expressa realmente uma
mesmo entre os medicamentos prescritos no Brasil e em wtros concepção antropológica de cuIturà que até então, em todas as depaíses.
mais Constituições brasileiras, nunca havia sido suficientemente
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explicitada e aprofundada.
É nesse sentido que gostaríamos também de levar à devida
consideração dos Srs. Parlamentares dentro dessa concepção de
cultura, um estudo que solicitamos a várias assessorias e até de
fora da Casa. Trago então ao conhecimento dos Srs. Deputados o
estudo do antropólogo Germano Crisóstomo Frazão, que muito
nos ajudou na elaboração desse projeto. Começa exatamente com
o conceito de cultura que deve ultrapassar o senso comum da erudição ou da simples manifestação literária, artística ou científica e
adota a nova concepção que, desde o século XVllI, vem se consolidando entre os antropólogos - que é aquela primeira concepção
germânica de Kultur, diferenciada do conceito de civilização ou
Civilization dos franceses, que aborda o conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos.
Mas principalmente, gosta1Íamos de avançar na concepção
do art. 216 que diz:
"O patrimônio cultural brasileiro nos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à mem6ria dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira..."
Nesse processo da formação dos grupos, das formas de expressão e principalmente dos modos de criar, de fazer e de viver
'fl)i que tivemos a oportunidade de acompanhar, nos quatro anos da
legislatura passada, os movimentos dos negros remanescentes de
quilombos. Temos o exemplo de Rio das Rãs, na Bahia, Município ao qual temos dado grande apoio ao longo dos anos. Mas devemos levar em consideração outros remanescentes de quilombos:
no Maranhão, no Norte do País, em Goiás, em Sergipe. Certamente, esse projeto de lei em muito ajudará os órgãos competentes do
Governo a se estruturarem para responder a esse desafio, que não
é apenas fundiário, mas sim para garantir o patrimônio cultural, o
patrimônio histórico, o patrimônio étnico. Nesse sentido é que encaminhamos o projeto.
Não gostaria de concluir este pronunciamento sem fazer referência a uma outra questão. Trata-se da realização, neste fmal de
semana, em Ribeira do Pombal, no Estado da Bahia, de uma ampla mobilização de todos os Municípios do nordeste baiano sobre
a situação das estradas que por ali passam. Ontem, tive uma audiência no Ministério dos Transportes, acompanhando as representações do movimento "Grito da Terra", que trazia a situação
das rodovias do Norte, da Transamazônica e da rodovia de Santarem.. Fiquei simplesmente estarrecido com a situação do Sr. Ministro dos Transportes. S. Ex· parecia estar de cuia na mão, sem ter
recursos para dar a mínima resposta à situação de calamidade, de
caos em que se encontram as rodovias do Norte.
Registro o nosso desejo de integrar as manifestações que se
rea.l.i.zar'"ao no Estado da Bahia, em tomo de problemas semelhantes, solidarizando-nos com o movimento Grito da Terra, com as lideranças lá do Norte que estiveram no Ministério dos Transportes
solicitando uma resposta urgente deste. Ministério. Não basta dizer que a inflação está caindo, é necessário escoar a produção agrícola. Sem estradas não é poss1vel fazê-lo. E nesse sentido, teremos
uma outra audiência na pr6xima terça-feira para discutir especificamente a questão da Bahia:
.
O SR. PAULO FElJÓ (pSDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna da mais alta Casa Legislativa do Pais para o registro de uma
importante efeméride. Trata-se do aniversário de uma instituição
que enche de orgulho todo o Pais, particularmente os fluminenses
e os campistas.
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Comemora-se hoje o aniversário da mais antiga livraria sediada na minha terra - Campos dos Goytacazes.
Fundada pelo gênio pioneiro e pela obstinaç-'io do empresário português José Vaz Correia Coimbra. Ao Livro Verde celebrou
em 1994 o seu sesquicentenário - 150 anos de inestimáveis serviços a inúmeras gerações, através de uma das mais nobres missões
de humanidade: oportunizar a educação e difundir a cultura.
A data de hoje, assinalando os 151 anos de sua fundação
marca o inicio de um novo e glorioso ciclo de vitórias, conquistas
e realizações dessa organização que pode ser considerada, com inteira justiça, um autêntico patrimônio cultural, numa época em que
escasseiam as oportunidades de educação e quando a cultura se
toma privilégio de poucos.
Pelo seu exemplo de resistência aos modismos, às seduções
eletrônicas e às adversidades econômicas que sempre ameaçam as
manifestações culturais, Ao Livro Verde, credencia-se ao respeito,
à admiração e ao reconhecimento de todos os brasileiros.
Dirigida pelo honrado empresário João Sobral, decano dos
livreiros deste País, pela sua esposa D· Eny, pelo seu fIlho Ronaldo e pelo seu neto Gustavo, a livraria segue fIrme, sólida e sobretudo fIel aos ideais que fundamentaram o seu aparecimento há
exatos 151 anos.
Estamos, portanto, meus caros pares, diante de uma data
que se confunde com a nossa cultura, com a nossa história e com o
nosso sentir. Pelas gerações que educou, pelos brasileiros que formou e pelo saber que disseminou, Ao Livro Verde, merece todas
as homenagens desta Casa, que é intérprete e síntese da vontade
nacional.
Se a história é o testemunho dos tempos, a biograflll da espécie humana e consciência dos seres racionais, ela é tão mais gloriosa quanto melhores exemplos edifIcar para o futuro. Ao Livro
Vede é tudo isso. É história edificante, é modelo de trabalho, dedicação e perseverança, consciente de que será através da cultura
que o nosso povo alcançará a sua destinação de grande sociedade,
justa, altiva e soberana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
o SR. DUÍl.IO PISANESCm (BlocolPTB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
temos assistido estarrecidos, e ultimamente com freqüência inquietante, às inúmeras rebeliões em presídios localizados em quase todos os Estados.
A deterioração das prisões e a degradação fisica, humana e
moral dos detentos em nossas penitenciárias e delegacias policiais,
dentro do setor urbano das grandes capitais, superam - em condições desumanas - os campos de concentração existentes no período das grandes guerras. Ali, havia trabalho; aqui o ócio que
alimenta e exacerba o vício, o sentimento de vingança, a revolta a
qualquer preço, a custa da pr6pria vida ou da de terceiros: agentes,
administradores e familiares.
A ociosidade, todos nós o sabemos, é a grande responsável
pelo agravamento crescente da promiscuidade e da violência no
meio das grandes concentrações carcerárias.
Torna-se, assim, urgente a instalação de colônias agrícolas e
agroindustriais que possibilitem a desconcentração e, através do
trabalho, possa o sentenciado tornar-se útil a si, a sua famllia e à
própria instituição que o abriga, contribuindo, dessa forma, para
sua recuperação com vistas ao seu retomo ao meio social.
Pelos seus elevados custos, tais projetos não poderão ser
implementados pelos Estados da Federação, cabendo tal tárefa, em
razão de sua complexidade e vulto, à União, através de dotações
orçamentárias específicas para a inadiável solução do problema
que angustia a familia brasileira. Para tanto, Governo e Congresso
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precisam enfrentar esta questão com detenninação.
.
Não podemos admitir que a crise do nosso sistema penitenciário não esteja entre as inámeras preocupações do ilustre Sr. Ministro da Justiça. Muito possivelmente não faltam às autoridades
daquele Ministério planos e projetos para a sua solução, hoje de
configuração dramática e grave.
É necessário, pois, que o Congresso Nacional, oportunamente, inclua na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre as prioridades da administração póblica federal, a possibilidade de locação
de recursos, no Orçamento do próximo ano, necessãrios à recuperação e revisão de nosso sistema penitenciãrio, objetivando a criação e funcionamento de colônias penais agricolas, nos Estados
onde tais estabelecimentos não existam. e que a descentralização
carcerária se justifique.
. Projetos de iniciativas de estudiosos e competentes colegas,
como os ex-Deputados Farabulini Jánior e Carlos Lupi, dentre tantos outros, donnem nos escaninhos desta Casa, inviabilizados pela
Comissão de Finanças e Tributação por sua óbvia inadequação orçamentária.

Não obstante o propósito do Governo, anunciado pelo Sr.
Ministro do Planejamento, José Serra, confmnado pelas disposições contidas no Projeto de Lei nO 3/95, oriundo da proposta do Poder Executivo sobre as diretrizes orçamentárias para 1996, de que
não serão destinados recursos para obras novas, pretendemos, no
entanto, oferecer emendas objetivando tais fins, dotando o Ministério da Justiça de recursos indispensáveis à execução de uma polftica eficaz da revisão de nosso sistema carcerário, que, a cada
dia, adquire proporções de calamidade páblica.
Acreditamos que os Srs. Congressistas e o próprio Governo
não serão insensíveis a este drama dantesco que tanto aflige a família brasileira, nos humilha e nos envergonha aos olhos das demais Nações.
. O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE. Pronuncia o
segurnte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, venho
hoje á tribuna para pedir atenção especial para um assunto que não
tem tido a devida consideração nesta Casa, por estar envolvida
com as revisões constitucionais. Trata-se da questão municipal.
Os Municípios brasileiros, na sua grande maioria - são hoje
quase 5.000 - encontram-se em estado de total penária com graves
crises em todas as suas áreas de atuação.
. . A partir da Constilnição de 1988 diversos encargos foram
transferidos para os Municípios sem que fossem dadas condições e
garantias em recursos. Aliás, cumpre ressaltar que os Municípios
avocaram a si importantes responsabilidades atribuídas aos Estados e até mesmo à União, como fonna de abrandar as questões so-
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Em recente pesquisa junto aos Municípios, elaborada pelo
mAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal - e o
mOPE, intílnlada "O que os Municípios espemm dos Governos
Estaduais e Federal", vamos encontrar um amplo quadro identificador dos principais anseios municipalistas e que poderão servir
de sUbsídios para permear fu1nras propostas de revisão constilncionaL
A base dessa pesquisa foi o universo de 427 Municípios,
agrupados por subconjuntos regionais e por população.
O setor de saáde é identificado como sendo a prioridade
primeira dos Municípios, independente de seu porte ou localização
geográfica, com 80% das respostas. Nesta área as questões principais são:
• transferência de recursos fmanceiros para investimentos;
• transferência de recursos fmanceiros para internações hospitalares - Alli; e
• transferência de recursos fmanceiros para atendimentos
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amoolatoriais - UCA.
Revendo os dados da pesquisa - fonte documental da mais
alta importância - encontramos na relação Estado'Município a expectativa municipal de receber apoio estadual basicamente nos setores de saáde, ensino e habitaçãO, nesta ordem de preferência.
Na relação Uniã<iMunicípio os itens que proporcionarão
melhorias mais sensíveis para a adminisiração e o desenvolvimento do Município, seriam os seguintes:
- maior participação em todos os impostos federais para reforçar o Fundo de Participação dos Municípios;
- participação dos Municípios na receita tributária, proporcional as suas competências e compensadas as desigualdades regionais;
- ampliação das transferências constilncionais em substituição às transferências orçamentárias; e
- alteração na fonna de repasse dos recursos do SUS mediante crédito em conta especial.
No meu Estado do Ceará estes anseios, clammente refletidos na pesquisa, espelham nitidamente a situação e o desejo de t0dos os seus Municípios.
Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, neste momento em
que esta Cada dá provas de sua capacidade laborativa, diante das
reformas consti1ncionais, é imperioso olhar a questão municipal
como fonte para a refonna do Estado, levando em consideraçãQ
que o Municipio é a unidade mais próxima dos cidadãos.
.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
desta Casa neste momento para trazer uma denáncia: a volta ao
Estado do Cearâ do pavor da pistolagem. Crimes e mais crimes
são cometidos, e, infelizmente, a segurança póblica, que é tão decantada nesta tribuna, nesta Casa, como uma das razões do Estado
- o Estado vai acabar, e s6 vai soOCar segurança pública, educação
e saáde - nada faz neste particular. Não só o Rio de Janeiro ou São
Paulo, mas também o Estado do Ceará, evidenciam a calamidade
em que se encontram todos os seus cidadãos, à mercê da pistolagero. do banditismo e do crime organizado.
Sr. Presidente, até este momento, 15 crimes de pistolagem
cometidos nos áltimos dois anos encontram-se insolúveis. Mesmo
criminosos conhecidos, com prisão preventiva decretada, circulani
tranqüilamente em Fortaleza, nas cidades da região metropolitana
e nooEstadp do Ceará. E os pistoleiros ~ bandos de extermínio fa-.
cilmente encontram suas vítimas, sem nenhum problema. Isso pr0voca um clima de insegurança e insatisfação generalizada.
Gostarijl: de diZer que, no mês de fevereiro deste ano, fui ao
coordenador do Sistema Integrado de Segurança Páblica do Ceará
e ao Vice-Govemador do Estado, Moroni Bing Torgan, fazer a denáncia de que num 'município vizinho a Fortaleza, Maracanaá,
agia uma quadrilha de extezmínio. Os dirigentes dessa quadrilha já
tinham sido nominados; sabia-se quem era. Tmtava-se de pessoas
conhecidas: ex-policiais e, inclusive, um vereador daquele município. ~se bando, em fevereiro, assassinou a jovem Geovana Maria
Saldanha; sua mãe, Socorro Saldanha, resolveu denunciar o bando
ao Vice-Govemador. Dirigiu-se à Secretaria de Segurança para
pedir garantia de vida, porque sabia que, ao enfrentar os bandidos,
sofreria represália. Os bandidos tivemm prisão preventiva decretada, continuaram soltos, anunciaram que iriam matar as duas outras
fIlhas de Socorro Saldanha' e por áltimo a matariam. poIqUe queriam que ela assistisse à morte das filhas.
Sr. Presidente, na áhima sexta-feÍIa os criminosos mataram
mais uma das filhas de Socorro Saldanha e anunciaram a morte da 00tra para depois eliminâ-la. A insegurança nessa região do nosso Estado é gritante. A população, revoltada COOl a Polícia Militar e Civil e
com o Governo, anuncia que fará justiça com as pn1prias mãos•.
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Esse fato é lamentável; por isso, registro-o nesta Casa. São
jovens e crianças assassinadas, e nada se faz. A po]fcia vai demonstrando a sua incompetência no Estado do Ceará. As pessoas
cootimlam recebendo informação de que via morrer, pede-se se.gurança, e nada acontece. Nem a PoJfcia Civil nem a Militar se
movem, e vai-se demoostrando incapacidade total no nosso sistema de segurança.
Enviei ofício ao Vice-Governador do Estado, à Secretaria
de Segunmça, à Ordem dos Advogados, à AIquidiocese de Fortaleza - evidentemente, a AIquidiocese e a Ordem dos Advogados
funcionariam mais como ínslmmento de pressão. No entanto, os
dois órgãos principais que deveriam resolvei' o problema, o famoso
Sístcma Integrado de Segurança do Ceará e a Secretaria de Segurança.
do Estado, mostmram-se totalmente inconseqiien1es, incompetentes e
incapazes de gamntir segurança à IIO!lS8 pop1Iação.
Encaminhei pedido de acompanhamento dos casos de pistalagem no Estado do Ceará ao Ministério PI1blico Federal, já que a
sua segunmça pública está incapacitada a enfrentar os bandos de
e~termfnio que, diante da impunidade, se multiplicam em nosso
Estado.
O bando é comandado por um ex-Vereador e um ex-policial
militar e funciona na região metropolitana de Fortaleza. Temos c0nhecimento de que a pistolagem vai muito além da região metropolitana. estendendo-se por todo Estado, que, alravés dos seus
órgãos, tem demonslndo incapacidade de resolver ocaso.
Era o que tinha a dizer.
. O SR. MILTON TEMER (l7f - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero, no pronunciamento desta tarde, reiterar algo que já levantei em questão de ordem à Presidência da
Casa nessa manhã. Refnu-me às declarações do Ministro Sérgio
Motta. Homenageio o Deputado 1arbas Lima pela intervenção feita, comprovando que, independentemente das nossas diferenças
sobre concepções doutrinárias, este Plenârio democrático peonite
que quem faz o jogo da democracia encontre pontos de convergência permanentes e fundamentais, principalmente no exercício da
democracia.
Manifesto solidariedade ao companheiro pela f<mna absolutamente organizada e concatenada - aliás, não é sutpreeJldente,
pelo lrabalbo que vem desenvolvendo nesta Casa na Comissão de
Constituição e 1ustiça Especial- com que mobiliza a opinião pública por meio da memória viva para a manutenção de lutas que
não podem esmorecer.
No nosso caso - e vejo entrar a Deputada Maria Elvira - tenho tido especial cuidado nos meus veementes embates. Esta é a
minha forma de ser, mas tenho manifestado respeito, quando os
faço, sobretudo em relação a questões doutrinárias de cada um.
Respeito fonnulaçôes mais ofensivas daqueles que têm visão de
sociedade distinta da minha, os liberais autênticos com concepção
de sociedade liberal desregulamentada. Não respeito aqueles que,
com representação nesta Casa, não entendem a impa:t§ncia do que
fazem, não sabem o que é substituir cidadãos pelo voto numa deD1OCC8Cia representativa e se submetem ou submetem o seu mandato e os votos que representam a uma negociata de troca de
interesses particulares pela manutenção w reprodução do mandato, em troca de depredação, degradação, desregulamentação e da
absoluta forma desorganizada com que este Governo arrebenta o
aparelho do Estado.
Repito: acho importante o que fez a Deputada Maria Elvira;
acho que se devem manifestar, nesta Casa, os Parlamentares da
Maioria e deixar claro, pelo desdobramento da proposta por mim
encaminhada ao Presidente da Casa, no sentido de lransf<mnar o
requerimento do Deputado Fernando Ferro em documento oficial
desta Casa ao Ministro das Conmnicaçães, de maneira formal, o
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nome de quem discutiu voto com base na troca por nomeações.
Não se trata de apoio ao Governo, mas de emenda constitucionaL
Ao fonnar maioria e, por isso, ao alegar que participamos
do Govemo, pode-se até discutir se a participação do Governo não
implica indicação de nomes para a administração pública. Quero
participar, ter responsabilidade e indicar, para dizer como entendo
que deva ser opemda tal parte do Governo, mas fazer isso a troco
de voto por emenda constitucional deve ser uma questão de coosciência e na qual não deve funcionar a lógica da Maioria govemamental e da Minoria da Oposição, mas operar, sim, a 16gica da
representação de quem segummente, no mandato - e devem ser
muitos os exemplos -, defende a saúde, a educação, o patrimônio
p6blico e a ação das estatais para garantir votos, no entanto chega
aqui e trai até suas propostas eleitorais em cima de negociatas feitas na áltimahora.
Faço votos de que a questão de ordem encaminhada, devido
à boa receptividade que teve da parte do Presidente da Casa, possa
resultar não s6 numa resposta esclarecedora e denunciadora para
absolver quem que não tem nada a ver com isso, mas que sirva
também para dar desdobramento a essa ação importante encaminhada pelo Deputado 1arbes Lima, no sentido de coh'anças, JXÍIlCÍp81mente da vergonhosa nomeação do Sr. Gustavo Loyola pam
Presidente do Banco Central, já que suspeitas sobre ele fOOlDllevantadas, as quais segmamente não 0C0Il'eriam se já tivéssemos em vigor
emenda constitucional proposta por um wtro liberal, alguém que
também não pertence ao meu campo dwtrinário, o Deputado Adylson Motta, estabelecendo restrições a quem ocupa esse eatE0' de
modo que não possa, ao deixar o seu exerácio, prestar saviços, com
infonnações pivilegiadas, ao sistema fmanceiro.
Durante o discurso do Sr. Milton Temer, o Sr.
Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Benedito Domingos, 3° Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavm ao Sr. Arnon Bezerra.
O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, "Se a
idéia relativa a algum bem por fazer saltar do silêncio para a tua
cabeça, não perguntes, demasiadamente, aos outros, sobre a maneira de executá-la. Simplesmente começa a lrahalhar, e teu próprio serviço trará os companheiros que colaborarão contigo,
auxiliando-te a pensar no melhor a ser feito".
Este maravilhoso pensamento de Emmanuel condensa, em
sua singeleza luminosa, a essência ftlosófica da atividade do Pr0grama Comunidade Solidária, em tão boa hoca desenvolvido pela
primeira-dama do País, D. Ruth Cardoso, profundamente empenhada em levar não apenas esperanças, mas ajuda efetiva e verdadeira a milhões de compa1Ócios nossos, nas mais diferentes
latitudes da Pátria, vitimados pelo abandono, pela miséria mais
brotaI, pela síndrome devastadora da fome.
Peregrina do amor e da fraternidade. D. Ruth Cardoso esteve, sexta-feira passada, em Fortaleza, passando por Juazeiro do
Norte e indo até Nova Olinda, onde lançou oficialmente o programa, hoje representativo dos anseios da grande maioria da família
social brasileira, que espera do desenvolvimento dessa ação solidária a amenização do seu sofrimento secular, das suas carências
profundas, das suas mazelas mais gritantes.
Foi, Sn e Srs. Deputados, uma festa que encheu de cintilações aurlferas a cidade de Nova Olinda, honmda com a presença
de Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas e comunitárias, Deputados Estaduais, Deputados Federais, o Govemador do Estado,
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além de uma grande massa popular, que foram recepcionar a prlmeira-dama e ouvir, de v~va voz, as fmalidades do programa, para
saber, realmente, em que poderá ele mudar, social e economicamente, a qualidade de vida das comunidades onde sua ação se fará
sentir, de maneira concreta e objetiva.
Cabendo a cada Governador escolher, na listagem das c0munidades verdadeiramente mais pobres, aquelas que serão prioritariamente atendidas, o Programa Comunidade Solidária hIscará
colimar as metas essenciais da saúde, da educação, da habitação, da
nutrição básica, de modo a que todos tenham direito a uma vida mais
digna e mais feliz, sem o estigma doloroso da miséria e da fome.
Como representante da região do Cariri nesta Casa, espero
que o Programa Comunidade Solidária alcance a todos os Municípios que integram aquela grande área do meu Estado, como Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Santana do Cariri, Altaneiro, Assare,
Tarrafas, Potengi, Araripe, Campos Sales, Salitre, Antonina do
Norte, Aiuaba, Saboeiro, onde mourejam populações inteiramente
dedicadas ao labor mais duro e mais desassistido.
Honra ao Mérito, pois, à dedicação e ao espírito luminosamente fraterno de D. Ruth Cardoso, cujo exemplo magnífico há de
germinar, como uma semente abençoada, no coração generoso da
Pátria brasileira, envolta, toda ela, pelas irradiações dessa atividade sublime, de fraternidade autêntica, desenvolvida por nossa primeira-dama.
• E parabéns a todo o povo do meu querido Cariri, com os
votos e as esperanças de que o Programa Comunidade SoJ,idária ali
chegue l;apidamente, célere como o risco prateado das estrelas, levando a todos a garantia de mais saúde, mais educação, mais fartura, mais tranqüilidade de vida, em uma ambiência onde a
existência deixe de ser um pesadelo constante, para se transfonnar
em uma ciranda permanente de bênção e de louvores, tendo a felicidade como inquilina estelar da alma coletiva.
Alea Jachl Est "A sorte está lançada". disse César, p:-eparando-se para atravessar o Rubicão, pam a conquista de mais uma
vitória consagrada, mesmo contrariando as dete1D1ÍD.açõe& do Senado romano.
Agora, Sr"s e Srs. Deputados, em face do desafio que a Nação se propõe vencer, dizemos também, com a mesma fé e com a
mesma determinação do grande general latino: "A s<rte está lançada!" Cabe a nós, a cada um de nós, pela tenacidade, pelo espírito
de doação, pela honestidade de propósitos, pela sinceridade'da intenção, fazer com que essa sorte se metamorfoseie nos louros de
uma vitória maravilhosa, vitória da participação sobre a indiferença, vitória da fraternidade sobre o egocentrismo, vitória da solidariedade sobre a omissão desalmada e cruenta. E mercê de Deus,
srOs e Srs. Deputados, nós a conseguiremosl
Era o regjstro que tinha a fazer.
O SR. SERGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, em priWiiro lugar,
agradeço ao Deputhoo Adroaldo Streck por ter pennutado comigo
a ordem de inscrição, tendo em vista o horário de minha viagem.
Sr. Presidente, o Sr. Femando Henrique Cardoso e suas lideranças nesta Casa têm. afrrmado, reiteradamente, que o a,tual Governo não se tem utilizado de medidas provisórias para introduzir
assuntos novos, mas que apenas estaria reeditando medidas provisórias oriundas do Governo Itamar Franco.
'
Esse é o caso da que regulamentava o Conselho de Reitores. Ocorre que, I1U1ila de suas reedições, o Ministro Paulo Renato
Souza aproveitou a oportunidade e introduziu a prática de uma
avaliação fmal dos alunos de 3° grau, descredenciando instituições
de ensino. O PDT se opõe veemente ao uso dos alunos para esse
flD1. Ressalto que as instituições foram credenciadas pelo próprio
MEC. Meu partido tem apresentado emendas nas suceSsivas reedi-
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ÇÕ6s dessas medidas provisórias, com o i1ituito de colaborar com o
debate. Não é possível que as universidades, receptadoras das deficiências do ensino de 1° e 2° graus, possam pagar sozinhas por
esse desmando.
É preciso que invertamos a ordem dos fatos. O Ministro
Paulo Renato, fi~ altamente capacitada pata ocupar o cargo, c0meçou pelo fnn. É necessário que o Governo estabeleça medidas revolucionárias de resgate da educação no nosso País, as quais
modifiquem, por completo, o quadro de ensino vigente, para podermos estabelecerum modo de avaliação na conclusão do 3°gmu.
Lembro, por outro lado, que mais de 20% da população
brasileira é analfabeta. Das crianças que ingressam no 1° grau,
apenas 56% delas chegam à 5& série. Por isso, o Governo precisa
tomar medidas concretas, palpáveis, objetivando a reestruturação
do ensino, a exemplo do que fIZeram Coréia, Taiwan e Cingaplra
no inicio da década de 70. Desde então, esses países aplicam 20%
do pm em educação. Hoje, são os Tigres Asiáticos, e nós, este
Pais de extremas desigualdades sociais e econômicas. Queremos
marcar nossa posição, em nome do PDT. Não aceitaremos essa
avaliação, porque ela penaliza os estudantes e as universidades, as
quais, repito, são as receptadoras das deficiências do ensino de 1°
e 2° graus.
Circula, ainda, uma versão sobre a possibilidade de estabelecennos um coeficiente de rendimento, substituindo essa prova final, que fomentaria a inchístria do cursinho. Através dela, o aluno
seria chamado a rememorar, em uma l1nica prova, assuntos do primeiro e do segundo semestres, ao passo que, com um coeficiente
de rendimento, seria feito um apenhado de todas as notas obtidas
ao longo do curso. Em cada matéria que o aluno fizer, sofrerá duas
avaliações, cujas notas comporão, então, o coeficiente de rendimento. Esse instmmento já é utilizado pela UERJ, não com o objetivo de avaliar ou descredenciar a instituição, mas para consumo
próprio.
Saliento aos Srs. Deputados, aos estudantes e aos pais de familia, todos comprometidos com o nosso País e com a melhoria da
educação, que não podemos desconhecer a tramitação da Medida
Provisória n° 1.018 - reeditada na sexta-feira 11ltima e publicada
no Diário Ondal do sábado. Devemos estar atentos às datas, para
que possamos oferecer emendas ou sugerir alternativas enquanto é
tempo. Dessa forma, quando chegar a hora de votar, poderemos
apresentar algo que represente o consenso da Casa.
Deixo o nosso protesto contra o fato de esse assunto, de tamanha importância para o PIÚS, ser tratado por meio de medida
provis6ria, quando o deveria ser na fonna de projeto de lei. Assim,
com sua tramitação regular, receberia emendas e propostas de l0dos os Deputados com representaÇão nesta Casa. Mais do que isso, a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto poderia conclamar todos
os segmentos envolvidos na questão - pais, mestres, instituições, Governo, Prefeitos - pam uma ampla e mais profunda discussão em tornb do tema educação, importantíssimo para todo nós.
O ,SR. ADROALDO STRECK (pSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente,-8õ e Srs. Deputados, já contei desta
tribuna - mas bom repetir - que, certo tempo atrás, ao visitar
uma área de construção civil na capital dos Estado.!õ Unidos, surpreendi-me ao ver trabalhadores comuns saindo de seu trabalho,
atravessando a ma, onde havia pequenos restaurantes, e cada um
servindo-se de comida de excelente qualidade, farta, e gastando,
para uma excepcional alimentação, quanmta ~tos da sua atividade, ou seja, quarenta minutos do que ganha durante o dia para
uma alimentação nesses restaurantes ali instalados especialmente
para trabalhadores da construção êivil.
Então, o desenvolvimento está ligado à facilidade de o trabalhador conseguir SUl! sul\)sistência, o essencial, no caso, a ali-
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mentação. Esse é o primeiro degrau para que um país comece á se
encaminhar no sentido do desenvolvimento. E é inquestionável o
que estamos enxergando, hoje, no Brasil. Alguns exemplos de parte de comerciantes já começam a ser dados aqui mesmo, em Brasília. Um dia desses, uma churrascaria do centro da cidade mostrava
que baixru em oito reais o que cobra pelo espeto corrido, porque
fez um acordo com os fornecedores e resolveu transferir para os
seus clientes essa vantagem. O resultado é que esse estabelecimento está permanentemente cheio de gente, porque resolveu ganhar
no volume e não na unidade, como se convencionru fazer neste
Brasil de inflação galopante de anos a fio.
Então, nós começamos a ver com satisfação, Sr. Presidente,
sxas e Srs. Deputados, que o País toma um rumo novo. De 10 de
julho do ano passado para cá, houve uma estabilização dos gêneros de primeira necessidade, ru melhor, caiu o preço da cesta básica em 4%, enquanto a renda real do trabalhador, que ainda é
insuficiente, subiu 40% em termos reais. E fale-se com quem quiser neste País, de norte a sul, pois a manifestação será sempe a
mesma: ''Estamos nos alimentando melhor". Pergunto: que melhor
começo poderíamos n6s, brasileiros, imaginar para este grande saneamento que se dá no País, ou seja, através da satisfação das necessidades fundamentais do trabalhador. Como sua alimentação e
de sua família?
Depois, com a estabilização econômica, obviamente, virão
outros pontos. O trabalhador poderá comprar, com seu salário
mensal, um lugar para morar, e n6s vamos diminuir o déficit habitacional brasileiro, que hoje em dia equivale ao de países que não
têm a nossa estrutura instalada. Por todas essas questões de discrepBncia entre os que têm muito e os que nada têm, abriu-se um fosso enorme a marcar os que vivem no Primeiro Mundo, num País
pobre como o Brasil, e aqueles que absolutamente não ,têm nem o
necessário para se manter.
Sr. Presidente, sxas e Srs. Deputados, tenho procurado, sempre que possível, vir a esta tribuna para reforçar esse lado especial
do Plano Econômico, que alegra e agrada as pessoas de menor p0der aquisitivo. Mês após mês, elas estão comprando mais, com o
pouco salário que recebem, e ninguém pode duvidar de que, 'com o
apoio e a força que se vem dando ao Plano Real, que vai completar um ano no pr6ximo dia 10, ele veio para ficar e estabelecer bases novas de convivência na sociedade brasileira.
O SR. AGNELO QUEmOZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Tem V. Exa
a palavra para uma comunicação de Liderança pelo PCdoB.
O SR. AGNELO QUEmOZ (pcdoB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sxas e Srs. Deputados, amanhã, a p0pulação de Valparaízo I e 11 e do Novo Gama incluindo o Distrito
de Lago Azul, estará participando de plebiscito para dermir a
emancipação dessas prováveis duas novas cidades do Entorno
goiano.
Uma população de cerca de 150 mil habitantes adquire, dessa forma, uma merecida autonomia política, fator importante na
vida dessas localidades, onde já existem bases econômicas e condições reais de desenvolvimento.
A expectativa é a de que o voto favorável à emancipação
seja amplamente majoritário. Essa representa um desejo da população, e o principal obstáculo à sua aprovação desapareceu com o
último recadastramento eleitoral ali realizado, que estabeleceu o
.número de eleitores efetivamente existente nas localidades, sem o
acréscimo de pessoas que votavam em rutras zonas, e que antes
agigantavam artificialmente a quantidade de eleitores a serem consultados em um plebiscito.
Pela primeira vez, no Estado de Goiás, será realizada uma
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votação eletrônica. O TRE estará realizando um experimento com
a finalidade de, futuramente, informatizar as eleições em todo o
Estado. Espera-se que, dessa forma, a eleição seja rapidamente
apurada, e ainda amanhã conheçamos o seu resultado.
Saudamos aqui o povo dessas localidades e a sua futura autonomia, com a certeza de que ela representará um promissor início para duas novas e progressistas cidades do Entorno. Brasília,
por sua vez, não lhes dá atenção por serem do Estado de Goiás.
Com certeza, com a emancipação, essas localidades adquirirão
seus legítimos representantes, reforçando enormemente sua representação e, por conseguinte, terão sua autonomia política.
Por isso, conclamamos toda a população de Valparaízo I e
lI, Novo Gama, Lago Azul, para que vá às urnas e consiga essa
grande vitória que é a autonomia de suas cidades. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nicias Ribeiro.
O SR. NICIAS RIBEIRO (PMDB - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna, hoje, mais para fazer
um registro.
No dia 16 de maio passado, esteve na cidade de Altamira,
no Estado do Pará, e, depois, visitando a rodovia Transamazônica,
o Dr. Tarclsio Delgado, Diretor-Geral do DNER, quando pôde ver
as dificuldades daquela importante rodovia federal, que está abandonada pela União há mais de dez anos e cuja trafegabilidade tem
sido mantida pelos Municlpios situados à sua margem. Ao ver
nossa realidade, S. sa comprometeu-se conosco no sentido de liberar recursos para a construção de quatro pontes de concreto armado - as maiores da rodovia Transamazônica. Essa obra vem
substituir as velhas, sofridas e esquecidas pontes de madeira.
Sr. Presidente, para minha alegria - e isso me traz à tribuna
- no dia 22 de maio de 1995, o Diário Oficial da União publicoo
o aviso de licitação da Concorrência nO 221/95, em que o DNER
dá o aviso de licitação para construção dessas quatro pontes de
concreto armado sobre o rio Cajazeiras. A ponte sobre esse rio terá
148 metros de extensão; a ponte sobre o rio Pacajá 128 metros de
extensão; a ponte sobre o Rio Puraquê, que fica no Município de
Senador José Porf'rrio, 102 metros de extensão, e sobre o rio Cupari Braço Leste, a ponte terá a extensão de 114 metros.
Portanto, faço este registro, Sr. Presidente, porque, via de
regra, as autoridades fazem promessas quando visitam essas localidades, e, no fIm, ficamos permanentemente a cobrar, sem que de
fato se efetive o cumprimento das mesmas. O Dr. Tareísio Delgado, Diretor-Geral do DNER, foi lá e viu a nossa realidade, conseguindo que fossem liberados os recursos necessários. Dessa forma,
no dia 29 de junho pr6ximo, às 14h30min, no Auditório do
DNER, serão abertos os envelopes que tornariio público o nome
do vencedor da concorrência.
Faço esse registro agradecendo ao Dr. Tarclsio Delgado a
sua visita à Transamazônica, bem assim o empenho do órgão sob
sua direção em resolver essa questão que é importantíssima para a
Transamazônica. As quatro pontes não são exatamente o que precisamos e necessitamos, mas já representam alguma coisa que vem
em socorro daquela gente que foi esquecida pelo Governo Federal
ha mais de dez anos.
Feito esse registro, Sr. Presidente, como ainda me restam 1
n;únuto e 42 segundos, não poderia 4eixar de aproveitar a oportunidade para fazer apelo ao Ministro da Saúde, para que S. Exa volte a atenção e também os olhos para a Amazônia.
Hoje morrem milhares de brasileiros sem receber a atenção
porpute do Ministério da Saúde, até porque não existe um órgão
competente e sério para tratar da questão. Depois que o Sr. Fernando Collor de Mello extinguiu a SUCAM, fazendo com que ela
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se unisse à Fundação Nacional da Saúde, que, lamentavelmente,
não funciona neste País, a malária votou a atacar de fonna violenta
na região transamazônica.
Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Tem V. ExA
a palavra.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o dia 14 de junho de 1995 deve merecer registro especial nos Anais desta Casa e também em todas as
redações jornalísticas deste País: jornais, televisões e emissoras de
rádio.
Diferentemente do que disse há alguns momentos o ilustre
Líder do PT, Deputado Milton Temer, do Rio de Janeiro, está mais
do que provado que os Parlamentares têm tido por seus eleitores
um enorme respeito.
Imaginem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje pela
manhã estiveram aqui presentes 420 Parlamentares, mas alguns
segmentos da imprensa publicaram que seria uma semana vazia,
totalmente abandonada, que não teIÍamos respeito, que não viríamos aqui, etc.
Não é assim. Sabemos o que é bom para o Brasil, Sr. Presidente, porque a Câmara dos Deputados teve uma despesa enorme
para nos trazer aqui, para nos dar habitação, para que voltemos
logo mais para nossas casas.
Vieram trabalhar 420 Deputados, repito, diferentemente do
que afirmou o nobre Líder do PT, provando que têm o mais absoluto respeito por seus eleitores e por esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Osório Adriano. S. ExA dispõe de cinco
minutos.
O SR. OSÓRIO ADRIANO (BlocolPFL - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esta Casa
tem vivido ultimamente grandes vitórias no que diz respeito às reformas da Constituição de 1988.
Na realidade, não há derrotados. Todos são vitoriosos, porque estamos procurando conduzir o País a um novo caminho de
desenvolvimento e de progresso, para que se livre da grande dívida social que enfrenta neste instante.
No bojo dessas.reformas, infelizmente, começam a surgir
propostas no mínimo muito indelicadas para com a nossa cidade,
Brasília, a Capital da Esperança, que ditou ao País um novo rumo
de progresso. Lamentavelmente, a proposta tem origem no Tribunal Superior Eleitoral, proposta essa que acabaria com as eleições
no Distrito Federal; tiraria desta Casa os seus representantes; em
vez de um Governador eleito, teríamos um Prefeito nomeado pelo
Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente, aqueles que assim agem dão uma demonstração clara de que, embora vivam em Brasília, desconhecem seus
problemas. Brasília é uma cidade com 120 mil desempregados, ou
seja, 17% de sua população. Ora, esse número é exagerado, traz a
miséria e nos envergonha.
O Distrito Federal arrecada somente metade do que gasta.
Não podemos ficar dependendo eternamente de recursos repassados pelo Tesouro Nacionàl. Temos de promover o desenvolvimento para Brasília, por intermédio do esforço da sua representação
política, dos trabalhadores e de todos os que residem nesta cidade.
De uma hora para outra, surgem propostas de cassar os direitos daqueles que moram aqui na cidade. Será que voltaremos a
ser cidadãos com somente metade dos direitos polfticos? Será que
quem quiser ter 100% dos seus direitos terá de se mudar de Brasília? Não. Tenho certeza de que essa proposta não há de surgir nes-

Junho de 1995

ta Casa, porque estaremos aqui vigilantes para derrotá-la. Propostas como essas não passa.tão, não serão aprovadas pelos nobres pares que reconhecem o desempenho da representação de Brasília, a
necessidade do seu trabalho e de se promover o desenvolvimento
nesta terra de Juscelino Kubitschek.
Sr. Presidente, Brasília não foi conslnlída somente para ser
a Capital da República. Brasília é um pólo de desenvolvimento
para esta região esquecida do nosso País, que hoje está se revigorando, que hoje é um local de desenvolvimento, um centro de educação, de saúde e de trabalho para milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, esta a nossa manifestação de repúdio à possível
proposta contra os direitos políticos dos cidadãos brasilienses.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na sessão da
Câmara ocorrido hoje pela manhã aprovou-se o Projeto de Lei nO
532, de autoria do Poder Executivo. Com a sua aprovação, fica o
Governo Federal autorizado a utilizar os estoques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria.
Sr. Presidente, sinto-me particularmente satisfeito pela iniciativa do Executivo e pela decisão desta Casa de acabar de vez
com essa novela informe, com a qual pude conviver muito de perto no ano passado.
Como V. ExA se lembra, no ano passado, o Deputado lnocêncio Oliveira, àquela época Presidente desta Casa, constituiu
Comissão Especial por mim presidida e que tinha como Relator o
nobre ex-Deputado Ronaldo Caiado. Nossos pensamentos eram
diferentes, mas se uniram com os de outros Deputados, como, por
exemplo, o Deputado Ivo Mainardi, do PMDB do Rio Grande do
Sul, à caça do que existia de mais vergonhoso neste País, na minha
opinião. Temos uma realidade dramática em que milhões de brasileiros padecem fome e todo tipo de privações. Por meio do trabalho da Comissão Especial localizamos o estoque regulador do
Governo. Uns grãos estavam em diversos armazéns do País do
Governo, administrados pela Conab, que sucedeu a CFP, Companhia de Financiamento da Produção, e pela Cibrazem, encarregada
de estocar esses alimentos. Outros se encontravam em annazéns
privados contratados pelo Governo. Era uina grande perversão, Sr.
Presidente! O chamado estoque regulador do Governo é a reserva
estratégica de arroz, milho, feijão e trigo a ser utilizada pelo G0verno na entressafra, pera regular os preços e impedir que especuladores e atravessadores façam fortuna à custa do processo
inflacionário, penalizando a população, principalmente a de baixa
renda. Entretanto, o estoque regulador do Governo nada mais·era
do que a denominação de uma fonte criminosa de lucros absurdos,
auferidos por uma máfia de annazenadores privados com a cumplicidade de funcionários do Estado, especialmente de diretores
que se sucederam na Conab, antiga Cobal, e antiga CFP e Cibrazero, como disse.
O fato, Sr. Presidente, é que uma série de atos lesivos ao patrimônio público, tomados por decisão das diretorias.da Conab OU
da Cobal, levou a que safras de arroz, como podemos constatar, de
1985, 1986 e 1987 continuassem estocadas nos armazéns pl1blicos
e, principalmente, nos annazéns privados. Essa safra recebia o aluguel generoso pago pelo Governo pera um produto que muitas vezes já não existia nos silos dos grandes mafiosos dos annazéns.
Por isso, fomos talvez um dos primeiros a propor, já no ano
passado, que esses estoques de alimentos, que estavam apodrecendo nesses silos, fossem destinados à população de baixa renda. O
Governo Itamar ''patinoo'' durante todo esse período, com vontade
de dar um destino a esses produtos, mas os entraves OOrocráticos
de toda natureza impediram que chegassem à mesa do povo brasileiro.
Finalmente, hoje, a Câmara dos Deputados aprovou a pro-
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posta que considero correta.
Valeu a luta para se estancar uma das vergonhas que existe
em nosso País.
O SR. LUIZ FERNANDO (pMDB - AM Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, na verdade, vim
fazer uma comunicação à Presidência desta Casa, na ocasião representada por V. Ex- Minha comunicação e reclamação devem-se
ao fato de a Primeira Secretaria ter nos enviado, há alguns dias,
uma solicitação para que, impreterivelmente, até o dia quinze,
amanhã, feriado, entregássemos a relação dos nossos bens. Hoje,
fIz a relação, comparativamente, dos dois liltimos anos anteriores e
a assinei. Tem o meu nome, CPF, identidade e assinatum. Para minha surpresa, perplexidade e indignação, essa documentação não
foi recebida pela Diretoria-Geral da Casa, em virtude de não ser
uma fotocópia exata do Imposto de Renda. Fico perguntando, Sr.
Presidente, por que nos países do Primeiro Mundo a verdade de
qualquer cidadão conmm, o que ele expressa e afmna é aceito, salvo julgamento em contrmo? Para nós, autoridades nacionais que
somos, dentro da nossa Casa, isso não acontece e a nossa declatação com a nossa assinatum não tem valor algum.
O povo 1nsileiro hoje acredita que este Congresso é respeitado e se faz respeitar. Imagine V. Ex-, o que pensará a população,
sabendo que a nossa declatação aqui, a nossa assinatura aqui é tão
pequena quanto os nossos vencimentos e não têm valor significativoalgum.
Pergunto a V. Ex- que providências devemo ser tomadas
para que o respeito volte a impero nesta Casa. Bons exemplos são
dados neste Parlamento onde acontecem com assiduidade discussões sérias e inteligentes, haja vista, hoje, por exemplo, a presença
de 415 Deputados nesta Câmara. O que é preciso para que haja um
maior respeito da Diretoria-Geral da Primeira Secretaria pera com
os Deputados Federais?
Sr. Presidente, V. Ex- tem ciência daquele penodo tenfvel
por que tmmitamos e que antecede as eleições, em que, costumeimmente, somos vergastados, açoitados pela opinião pública. Noventa e nove por cento desses processos e inquéritos nos dão como
inocentes. No entanto, a opinião pública toma conhecimento de
que o Deputado Federal foi acusado de difamação, calónia ou injJllia, o que sai em todos os meios de comunicação. E fIcamos no
Parlamento desgastados momI e fISicamente por uma ca.mpenha.
Entretanto, deveríamos ter por parte desta Casa um maior respeito
pelo nosso tmbalho e pelas indicações que fazemos. Se um Deputado faz uma relação e assina que seus bens são aqueles bens, deveria ser respeitado. Como é que podemôs refonnar nossa Carta
Magna se a nossa palavm e assinatum pouco valem?
.
Agmdeço a V. Ex- a atenção. Esse desabafo é em meu
nome e de todos aqueles com quem acontece essa falta de respeito
e de considemção.
Em o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o pronunciamento que hoje faço dedico à bmva gente do Municipio de Caçapava do Sul, no Rio Grande do SuL O setor produtivo desta
cidade, como de resto em todo o Brasil, salvo IaIaS exceções, está
perplexo.
No dizer do próprio líder governista Michel Temer, "a 16gica do governo é quebmr o Bmsil para salvar o real". A pelVersa
16gica da recessão, de que fala o líder do PMDB, vem sendo sentida em todo o Brasil e, em especial, na já combalida economia da
região mais empobrecida do Estado do Rio Grande do Sul, a metade suL
Caçapava, Sr. Presidente, bem retmta a situação caótica da
economia nacional No mês de maio próximo passado, reduziu-se,
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para o Município, o repasse do Fundo de Participação dos Municipios em 27,5%. A politica recessiva, somada à carência de política
agricola, já registm perdas de renda no setor por volta de 40%.
Comércio e Inch1stria registram também DÚmeros alannanteso O Comércio caçapavano, por sua vez, registm os maiores indices de inadimplência já vistos - em torno de 60 a 70% -, enquanto
a inch1strla amarga seu pior momento. A cidade, que é responsável
por mais de 85% da produção gm1cha de calcário, importante insumo na produção agrfcola, tem hoje o seu parque industrial com
ociosidade de mais de 90% em sua capacidade instalada. O desemprego já atinge índices de 30% e a tendência é aumentar.
Todo esse desaquecimento da economia, Sn e Srs. Deputados, gem, em cadeia, mais dano. A redução na arrecadação de
ICMS, no mês de maio, ronda os 30%.
Os' DÚmeros antes apontados fomm extmidos de reunião havida na Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul, no
dia 25 de maio de 1995, em que se encontmvam representados o
Poder Legislativo, Executivo, a Associação ComeICial e Industrial
de Caçapava e o Clube dos Diretores Lojistas. Estavam presentes
também lideres cooperativistas e sindicalistas. Dessa reunião resultou o "Manifesto Caçapavano".
As reivindicações resultantes do encontro engrossam o coro
dos descontentes. A música é a etemalllD1lÚiadaexclusão: •.Reversão da política dos altos juros", "Adoção de câmbio real", ''Redução drástica da carga tributária" e "Implementação de preços
minimos compatíveis com os custos de produção".
A confnmar os pugn6sticos do lider do PMDB, teremos, é
verdade, uma moeda nacional bastante forte e uma legião de famintos e desvalidos ao fmal do Governo de Fernando Henrique
Cardoso.
Em o que tinha a dizer.
O SR. PAULO LIMA (Bloco'PFL - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. DeputadOs, hoje, temos o
Ministério Pliblico como instmmento da democracia, o Congresso
Nacional, hoje, tem plena consciência de que as leis que produz
hão de ter no Ministério Pliblico um executa:- fIScal intmnsigente.
O País não pode, nem deve, fugir da evolução mundial da democmcia, e o Estado de Direito deve contar co.m 'instituições fortes e
independenles~ O papel do PodeI: Judiciário, nà julgamento das relevantes questões nacionais, deve ser gamntido com a integral independência dos Poderes constituidos. Mas é certo que de nada
vale um Poder Judiciário forte e independente, se não contarmos
com uma forte e independente mola propulsom, que há de se materializar, como já vem ocorrendo, no papel do Ministério Póblico.
A partir do fortalecimento institucional tIazido pela Carta
de 1988, o Ministério Pliblico passoo a interferir em questões outras que não apenas os furtos, roubos e outros crimes de natureza
individual Isso se deve à destinação constitucional do MP, que
cada vez mais devem velar pelos interesses difusos e coletivos,
promovendo as medidas necessárias para que a sociedade possa se
sentir putegida, tendo os bens jurldicos comuns (meio ambiente,
patrimônio público, consumidor, etc.) cuidados.
É dever de todos lutar yelo regime democrático e pela instauração plena da cidadania. E preciso que a sociedade conte com
uma voz poderosa quando faz as leis (Congresso Nacional) e conte, também, com um defensor intmnsigente de~sas nonnas, pois,
caso contrmo, estadamos fadados a terUnl belo ordenamento juddico e a continuar tolerando os abusos, a miséria, a inércia administmtiva, a mediocridade dos projetos de govemo, enfnn. tudo o
que sempre eatacterizou a inefIciência e i.noper§ncia do Estado
brasileiro.
.
É tempo de avançar! E o avanço do Estado em direção à
plena democmcia não prescinde de um Ministério Pliblico atuante.
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Necessitamos, sim, de que o próprio Estado, hoje dividido
em múltiplas funções, controle de fonna eficaz sua própria máquina administrativa, coibindo os crimes ditos do colarinho branco, o
crime organizado, a hipocrisia pública que ainda reina em muitos setores, o que só será conseguido se garantinnos na prática os interesses
indisponíveis que a Constituição Federal consagra. E a presença do
Ministério P6blico nesse mister é de suma importância, não se cogitando, hoje, de estagnação em tennos de atuação controladora. A necessidade de se manter um Controle legal das atividades criminosas ou
abusivas passa necessariamente pelo fortalecimento das instituições,
que devem obter da sociedade a credibilidade exigida para um eficaz
atuar em prol do bem comum.
O País vem assistindo a um movimento em prol da ética na
politica, desde alguns anos. Caminhamos com erros e acertos para
um Estado moderno, mais ágil, de idéias liberais. Nenhum retrocesso é admitido neste fmal de século. O progresso das idéias, a
renovação com gen.te da mentalidade social brasileira deve prosseguir sempre, contando com leis justas e com sua correta aplicação,
sem entremeios ou vacilação dos que hoje detêm voz.
O aprimoramento das estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, o crescimento e melhofia da consciência popular, hoje melhor representada no
Congresso Nacional, é sem dúvida o caminho a seguir. As árduas
funções de legislar, de promover a aplicação das leis e de aplicálas efetivamente, nem sempre encontram, num primeiro momento,
compreensão. Porém, nosso compromisso de constIuir um país
mais justo há de nos guiar pela áspera estrada da vida pública,
conscientes de que o Estado de Direito deve ser protegido e mantido a qualquer custo, em benefício das futuras gerações deste País.
Deixo assim. de fonna singela, minha mensagem de congratulações ao Ministério P6blico, pelo exercício efetivo de suas relevantes
funções, sem receio de afumar qiJe São Paulo mais uma vez mostra
pujança no cenário nacional ao contar com um Mi.niBtério P6blico j0vem e atuante, em prol do interesse público nacional
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocofPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, há poucos dias foi divulgado que a Lei Fleury teria sido revogada. Verificou-se posteriormente ter havido um engano na
divulgação. O texto da lei apenas sofrera pequena alteração no
sentido de adequá-lo à Constituição.
Na verdade, a excessiva regalia dada por essa lei precisa ser
extinta, como de resto toda a legislação penal há de ser revista, a
flID de gue a sensação de impunidade desapareça.
E fato inquestionável que a criminalidade, em todo o mundo, tem-se desenvolvido com mais celeridade que a legislação que
a pune.
Em nosso País, a situação já é extremamente preocupante.
No Rio de Janeiro, o crime organizado é uma realidade. O "Comando Vermelho" desafia acintosamente o poder collstituído, controla presídio'>, faz execuções de elementos que contrariam suas
determinações e é hoje uma ameaça permanente à população trabalhadora e à tranqüilidade no Estado.
Até o Exército tem participado de ações para combater o crime
organizado, que se sustenta da exploração do tóxico, sem que os resultados conhecidos possam ser considerados animadores.
Mas a violência não ameaça s6 o carioca. Em São Paulo, as
chacinas de Francisco Morato têm horrorizado a população. Há o reconhecimento da existência de grupos de extennínio que atuam na periferia, nas regiões mais pobres, onde até parte da população chega a
tolerar, quando não age de fonna conivente com os bandidos.
Os índices sobre o assassinato de jovens no Brasil são estarrecedores. Não há dúvida de que o fato é extremamente grave e
tem tido repercussões muito negativas no exterior.
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Não adianta, contudo, fazer o que querem alguns, pôr em
dúvida as estatísticas ou tentar negá-las de algum modo.
Entendemos que chegou a hora de se diminuir o debate e
aumentar a ação. Medidas precisam ser tomadas no campo social e
no campo repressivo. As primeiras têm que levar em conta a necessidade de ser dado maior apoio ao jovem que desde cedo se encaminha para a delinqüência, envolvido por más companhias. É
fundamental que seja assegurada a presença do menor na escola
durante maior tempo e que lhe sejam proporcionadas razões de esperança numa vida melhor. .
O Estado não resolverá sozinho o problema do menor,
como não resolverá o da criminalidade. É imprescindível que a sociedade participe de projetos de apoio, organizando movimentos
que representem, efetivamente, sementes de mudanças positivas.
Torna-se necessário que segmentos religiosos também participem deste mutirão. Fortalecendo a família estaremos combatendo a violência e, conseqüentemente, dando um paradeiro ao
crime.
Temos consciência do valor da pregação de um sacerdote,
de um pastor, de um missionário que pregam para multidões e o
poder de catequese que eles exercem na formação de quantos freqüentam os templos, as sinagogas, os centros espíritas e que poderiam levar para seus lares a palavra de paz e compreensão entre os
semelhantes.
Há experiências como a de um grupo de empresários de São
Paulo, que vêm tendo um retomo encorajador. O cidadão, através
de uma colaboração mensal, adota um jovem, que passa a ter certeza de que vai ter uma vida em paz e saudável.
O importante é que entidades não-governamentais, que tantos serviços prestam em outras áreas, como a da ecologia, por
exemplo, também participem de iniciativas que visem amparar o
jovem de hoje, garantindo o cidadão digno e valoroso de amanhã.
Com efeito, essa mobilização da sociedade, até para sensibilizar o Executivo, deve dar-se em todos os Estados. Quando citamos o Rio e São Paulo o fazemos especialmente para chamar a
atenção para os centros mais desenvolvidos do País, precisamente
os lugares em que a violência mais se tem expandido.
Hoje, em todas as capitais do Brasil a insegurança é uma
preocupação geral. Até há pouco tempo, as cidades pequenas eram
vistas como santuários de paz e de tranqüilidade, locais onde as
pessoas viviam pacatamente, despreocupadas dos riscos, dos assaltos, até então só temidos nos grandes centros urbanos.
Existem pequenas cidades que estão tentando barrar a entrada de pessoas que as procuram, inclusive dentro do mesmo Estado, por entenderem suas populações que os forasteiros podem ser
portadores do germe da violência.
Acreditamos que o Congresso Nacional, por sua vez, deve
realizar uma grande obra de investigação das causas, para,.a partir
daí, propor soluções em consonância com a sociedade.
Este é o maior desafio deste fmal de século e de milênio.
Reconquistar a paz e a tranqüilidade do cidadão. Encontrar soluções para as grandes questões que envolvem a miséria e o'abandono
das crianças, pois se não encontrarmos respostas para esses desafios, não só nós, brasileiros, mas a humanidade toda terá perdido
uma grande batalha!
O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Sérgio Arouca, para uma Comunicação de Liderança, pelo Partido Popular Socialista. S. Ex· disporá
de três minutos.
O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, em nome do Parti-
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do POfAIlar Socialista, chamo a atenção desta Casa para o fato.de agropecuária forte e certamente estã precisando de incentivo tamque acredito que este fmal de século está marcado pelo entendi- . bém na área educacional.
Sr. Presidente, fIzemos uso do microfone para dizer ao Gomento, pelo diálogo e inclusive pelo fnn da guerra fria, desse munverno Federal que Goiás é um celeiro, que tem potencial agropasdo bipolar em que vivemos durante as 'Últimas décadas.
Nessa linha, Sr. Presidente, acho que a recente greve da Pe- toril muito grande e precisa de incentivos.
Era o que tinha a dizer.
trobrás também deveria ser resolvida pelo entendimento, por tudo
o que dela restou. Também penso que devemos aceitar como uma
Durante o discurso do Sr. lovair Arantes, o Sr.
espécie de aprendizado o J."CSllltado dessa greve.
Benedito
Domingos, 3° Secretário, deix« a cadeira da
As multas que o Judiciãrio está aplicando aos sindicatos, Sr.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 2°
Presidente, simplesmente os inviabilizam. Baseados no Código Cido art. 18 do Regimento Interno.
vil e nos regulamentos dos tribunais superiores, juízes estipulam.
multas que criam a inviabilidade dos sindicatos. O1egou-se ao
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a palaponto em que o Procurada da Repl1blica pede a extinção de sindi- vra ao Sr. Paulo Rocha.
catos dos petroleiros e que seus bens sejam inclusive penhorados
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do orapara o pagamento das dívidas.
dor.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, venho falar sobre a
Acreditamos, Sr. Presidente, que, quando uma sentença ju- ausência de política de refonna agrária e agrícola mais concreta
dicial não é cumprida, cabe ao Judiciário estabelecer medidas con- para o nosso País. Falo isso porque na região Norte, principalmencretas em relação ao caso. Mas a jurisprodência sobre isso também te nas grandes cidades, há grande concentração populacional, por
tem dito que as multas não podem ser superiores à capacidade ec0- falta de fIXação do homem no campo, e grande exército de mãonômica de elas serem saldadas, e os juízes não estão levando isso de-obra está se voltando para as grandes cidades. Eis aí a razão
em conta. Estão estabelecendo multas que atingem, por sindicato, dos graves problemas que hoje sofrem as grandes cidades da Amaa quantia de quase dois milhões e meio de d6lares.
zônia, 00 seja, banditismo, prostituição e drogas. A ausência de
Nesse sentido, apresentei projeto de lei à Casa na semana política de reforma agrária e agrlcola voltada para fIXar o homem
passada, pera estabelecer limites para essas multas.
no campo acarretou o inchaço das grandes e médias cidades da
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, como entendemos que a Amazônia, e o Estado não tem condições de dar atenção imediata
radicalização havida nessa greve teve grande responsabilidade do a esse fato. Hoje, cidades como Belém do Pará sofrem os probleGoverno, principalmente do Governo passado, que, ao fazer um mas da violência, do banditismo e das demais agrora~ por que pasacordo com os petroleiros, não o cumpriu, estamos propondo tam- sam as grandes cidades deste País. Um exemplo disso é o que
bém, nesse projeto de lei, que seja concedida anistia aos trabalha- acontece na nossa Belém. Lá, na periferia, as gangues fAllulam tradores da Petrobras que não participaram de nenhum ato de zendo graves conseqüências como insônia, desespero e intranqüilivandalismo ou de atentado contra o patrimônio.
dade para a população. Grassam hoje a violência, o banditismo, a
Por isso, Sr. Presidente, em nome do PPS, estamos sugerin- prostituição e a miséria na periferia da Grande Belém.
do que esta Casa aprecie esse projeto de lei emregime de urgência
Para concluir, trago essas preocupações pera o Congresso
urgentíssima, para que a Petrobras possa ser pacificada e continue Nacional, porque essa não é uma questão localizada da grande ciprestando os serviços inestimáveis que sempre prestoo à Nação.
dade de Belém, mas está presente em todas as áreas metropolitaO SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Concedo a nas e até em cidades médias da Amazônia. Na minha avaliação,
Í!lso é conseqüência da falta de uma politica mais concreta voltada
palavra ao Deputado Javair Arantes.
O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do para o câmpo, como reforma agrária e política agricola que asseorada.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De~tados, estamos, desde o gure a ÍlXação do homem no campo, como já disse, para não só
começo do nosso mandato, solicitando do Governo Federal a produzir, mas assegurar bem-esta!' social ao nosso povo, à nossa
constmção da BR-SO, que liga Brasilia a Umaçu, no Estado de região, e tranqüilidade às grandes e médias cidades da Amazônia.
Goiás, e, conseqüentemetlte, essa cidade à Belém-Brasília. Essa Com certeza, os Deputados do Noroeste que aqui estão presentes
rodovia, com certeza, além de econOlDiZar mais de 150 quilô~ também sofrem com esses graves problemas da violência, da prostros no trajeto dos caminhões e veículos que vêm do Sul. via Belo tituição, da miséria e da falta de educação nas grandes cidades do
Horizonte e Rio de Janeiro, vai incrementar a economia e o desen- nosso País.
. .O SR. ANTÔNIO JORGE (pPR - TO. Pronuncia o sevolvimento da região do vale do São Patrlcio, em Goiás. Estamos
empenhados na luta pela construção dessa rodovia exatamente guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, um dos
porque entendemos que a mesma vai beneficiar sobremaneira os mais graves problemas por que passa o nosso País atualmente é,
produtores dessa região. Já estivemos uma vez com o Presidente sem dúvida alguma., o desemprego, esse fantasma que de quando
da Repl1blica e duas vezes com o Ministro dos Transportes, e S. em quando, aqui e ali, insiste em assustar o povo e os dirigentes da
Ex· nos assegurou que vai alocar recursos no Orçamento de 1995 economia brasileira. Ao mesmo tempo causa e conseqüência da
para essa obra, pois trata-se de rodovia reivindicada há muitos grande crise social do País, o. desemprego é uma bola de neve,
anos pelos moradores do vale do São Patrlcio e,das cidades de que, num inaléfico CÍIcUlo vicioso, cresce à medida que aumenta a
Barro Alto, Goianésia, Padre Bernardo e Uroaçu. E importante sa- misériá, acentuada pela falta de emprego.
lientar que pera yiabilizar es~ estrada basta a COJlll!Çãção praticaTrata-se de um fantasma de aparições cíclicas, de acordo
mente do piso aSfáitico, porque as obras-de-arte, tais como pontes com o desempenho da economia mundial e nacional: às vezes quase nãô se deiXa ver, outms vezes se escancara a todo o povo, ricos
e bueiros, já estão todas prontas.
Outra questão que discutimos com o Senhor Presidente da e pobfes. Dó pós-guerra até praticamente a metade dos anos 80,
República é a necessidade da criação de escolas agrícolas em ele andou um pooco son'llteiro, sem fazer grandes assombros. E
qoiás, que viriam beneficiar muito o nosso Estado, pela sua voca- isso por duas razões, fundamentalmente.
ção agropecuária. Teóamos melhor qualificação dos técnicos,
Primeiro, porque a taxa média anual do crescimento da ec0a]XOveitamento adequado do ecossistema e, com certeza, aumento nomia, de 7%, era razoável para cobrir o crescimento anual da p0de produção agrlcola. O Estado de Goiás produz gxãos, tem uma pulação economicamente ativa, a chamada PEA, de 2,8%. Em
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segundo, porque havia uma certa estabilidade na eslnJtura etária
O Sr. Ministro do Trabalho sugere, então, um Pacto Nacioda população, além de que a presença da mulher no mercado de nal pela Produtividade, que consistiria na junção dos programas de
trabalho não era tão sigiúficativa como nos dias de hoje. Além dis- seguro-desemprego, de treinamento e de intermediação de mãoso, na economia informal urbana de então, a taxa média de partici- de-obra. o que resultaria em ganhos reais no salário e numa distripação do trabalho não-organizado manteve-se estável, por volta de buição de rendimentos mais justa. Pensamento esse que coincide
30% a 40%. O crescimento econômico, assim, fazia crescer, natu- com o do seu antecessor, Marcelo Pimentel, que, pela vasta experalmente, a oferta de empregos.
riência adquirida no Tribunal Superior do Trabalho, insistia na vaNos últimos dez anos, contudo, e sobretudo a partir desta lorização do trabalhador através da qualificação como única via
década, a situação começa e se modificar. O ritmo de crescimento para o progresso individuaL Foi ele quem advogou, no mesmo arda população está mais lento hoje, e, em conseqüência. a popula- tigo que mencionei, quando titular da Pasta do Trabalho,
ção em idade ativa está diminuindo e envelhecendo. Entre os jo"••• a necessidade imperiosa de qualificar, retiranvens, que começam a entrar no mercado de trabalho, e os idosos,
do
da
área
do salário mínimo (ou m~nos), o maior conque estão dele saindo, hã um segmento da população economicatingente possível de trabalhadores, abrindo-lhes novos
mente ativa que mais foi afetado, que é o grande contingente de
horizontes de conquista profissionaL"
brasileiros com idade entre 30 e 50 anos em média. nascidos numa
época em que as taxas de mortalidade infantil diminuíram consideMas não é só. O primeiro raciocínio do atual Ministro do
. ravelmente, portanto com reflexos mais sensíveis agora.
Trabalho completa-se com a idéia de que é preciso modificar a
Além disso, nessa faixa. encontra-se um grande número de mentalidade na seleção e no aproveitamento da mão-de-obra. somulheres economicamente ativas, número muito maior do que 30 bretudo aquela que já detém certa experiência. Diz ele:
ou 50 anos atrás, o que faz com que a PEA aumente em ritmo
"De outro lado, torna-se urgente a revisão da ormaior do que a média da população brasileira.
ganização das relações de trabalho vigentes, no sentido
Os números falam por si. Dados da Pesquisa Mensal de
de permitir maior flexibilidade nos processos de contraEmprego do IBGE indicam que nesta primeira metade da década
tação de mão-de-obra. principalmente para alguns segde 90 o trabalho formal, isto é, o realizado por trabalhadores regumentos demográficos específicos, como jovens e adultos
larizados, com carteira assinada. caiu de 56,9% em 1990 para
com mais de 40 anos de idade, nas chamadas jornadas
49,4% em 1994, nas regiões metropolitanas. Os trabalhadores inparciais ou temporárias."
formais, isto é, os sem carteira ou autônomos, cresceram de 34,5%
para 46% no mesmo período, também nas regiões metropolitanas.
Relembro o dado antes mencionado de que é justamente na
Outra pesquisa mostra que o emprego na indústria caiu em faixa de 30 a 50 anos que se encontra um grande e excelente con30%, enquanto a produção industrial aumentou na mesma propor- tingente humano, que pode e deve ser melhor aproveitado. Assim,
ção. Aparente incoerência, mas a explicação é que o ajuste foi fei- há que se debater idéias criativas, inéditas, renovadoras, quaisquer
to no mercado de trabalho: uma maior contri1:uição, para a que sejam, para minimizar o problema do desemprego atual. Mas,
produtividade, do setor informaL
em qualquer delas, há que estar presente a qualificação profissioUma das razões é a transformação tecnológica no processo nal do trabalhador, que gerará, como conseqüência natural, uma
de produção. Todos sabemos que uma fábrica robotizada pode . maior oferta de empregos.
produzir mais com menos gente. E aqui, quem sairá perdendo, em
Resumindo, permitam-me, para fmalizar, trazer ainda as paprimeiro lugar, será o trabalhador não especializa8o, que será lan- lavras do Sr. Ministro do Trabalho, por encerrarem elas, concisaçado, por falta de opção, no mercado informal. Como comentou mente e com precisão, o ideário que com ele compartilho:
com bastante sagacidade, em agosto do ano passado, o então Mi"O País precisa de um modelo de relações do tranistro do Trabalho, Marcelo Pimentel, em artigo publicado no
balho
que permita mais a universalização dos direitos
Correio Braziliense:
trabalhistas e menos a exclusão de trabalhadores. Treinamento e flexibilidade são faces do mesmo processo de
"Estamos entrando numa fase de história econôestímulo do crescimento do emprego produtivo."
mica dos povos em que o trabalhador desqualificado
será desempregado pela engenharia e pela infonnática; e
O SR. CARLOS CAMURÇA (pP - RO. Pronuncia o seos qualificados deverão estar permanentemente atentos
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a intenàs necessidades de atualização, não sendo absurdo preção dos empresários do Estado de Rondônia - a obtenção dos
ver uma drástica redução das horas de trabalho de cada
recursos do FNO junto ao RASA - Banco da Amazônia S/A, vem
um, à medida que o progresso avança."
sendo torpedeada por alguns escalões da direção do BASA.
Rondônia tem sido vítima de uma política discriminatória
Daí a necessidade de serem revistos certos conceitos e estratégias quanto à geração de empregos no Brasil e também quanto por parte daquele estabelecimento de crédito.
Dezenas de Jrojetos são elaborados, cumprindo todas as
à qualificação do trabalhador. Trago a opinião, também muito
oportuna. do atual Ministro do Trabalho, Paulo Paiva. sobre a normas, técnicas e prazos exigidos, pelo próprio BASA.
Porém, na hora da liberação, apesar das promessas da direquestão, expressa num artigo publicado em O Estado de S. Paulo,
ção,"nenhum projeto é liberado, e o pior sem nenhuma justificatiem fevereiro último:
va. Esse tipo de expediente, além de discriminatório e injlsto, é
"De um lado, torna-se urgente a busca de meca- ilegal, pois os recursos são para toda a região, e não para alguns
nismos que possam permitir a elevação da produtividade Estados.
da mão-de-obra. Esforços conjuntos nas áreas de educaEstima-se que o RASA deverá dispor de um orçamento pr6ção básica. dos programas existentes de formação e trei- ximo a 300 milhões de reais para este ano de 1995. E no entanto,
namento de mão-de-obra e de novas iniciativas visando até o momento só foram liberados cerca de 5 milhões de dólares.
universalizar programas de difusão de habilidades bási- Ora. essa quantia é insignificante, e torna-se ainda mais aviltosa
cas são prioritários."
quando sabemos que o Governo Federal tem obtido sucessivos au-
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mentos na arrecadação de impostos. São números que infelizmente
CODÍnmam as apreensões de empresários e políticos de Rondônia
quanto ao futuro do Estado.
O BASA já esteve em várias ocasiões para ser extinto w
privatizado, e nós do Estado de Rondônia sempre defendemos sua
existência, porém na hora de aplicar os recursos no Estado somos
sabotados e discriminados.
A classe empresarial e política do Estado de Rondônia espera que a nova direção do BASA, tendo à frente a])r& Flora Valadares, modifique essa política discriminatória e aplique
efetivamente os recursos devidos do FNO, no nosso Estado, pois
não se trata de nenhum favor, e sim do cumprimento de dispositivo constitucional.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o número de maio da revista Indicadores, do Instituto de
Economia do Setor Público, contém um artigo bastante elucidativo
das diferenças entre países ditos "emergentes". As variáveis que
acabam por direcionar o fluxo de capitais privados são mais internas que externas.
Entre 1990 e 1993, do total bruto de capitais privados que
se dirigiram para a América Latina e para os países asiáticos, cerca
de 213 foram para a China, Indonésia, Malásia, Cingapura e Tai'Ilndia. O restante concentrw-se no México e Argentina. Em torno
de 35 bilhões de dólares vieram para o Brasil, 80,3% deles para
"empréstimos em divisas e aplicações em fundos de renda fixa".
Além das diferenças de montante, foi a qualidade das entradas de capitais externos que mais se destacw no movimento desses capitais. Enquanto os países da América Latina receberam
mais capital volátil, os direcionados para investimentos diretos na
produção foram aplicados nos países asiáticos.
Esse fluxo, por sua vez, saiu dos países centrais para os
emergentes pressionado por um período de queda nas taxas de juros de curto prazo na Europa e nos Estados Unidos. A desaceleração do crescimento econômico naqueles países impulsionw os
capitais na busca de maiores rendimentos. Em 1994, com a reversão desse processo, as economias centrais voltaram a crescer, diminuindo os atrativos rendimentos proporcionados pelos países
emergentes.
Cito o artigo da revista:

''Tais mudanças são claramente detectadas pelos
dados de fluxos de capitais do FMI para o primeiro semestre de 1994. E seus efeitos foram especialmente negativos para a América Latina: redução dos fluxos de
capitais decorrentes de empréstimos bancários, de investimentos em títulos e ações e queda significativa do ritmo de crescimento dos investimentos diretos do
exterior. Já os países asiáticos lograram manter o fluxo
de fmanciamento externo para suas carteiras de títulos e
ações, duplicaram suas tomadas de empréstimos bancários e registraram um influxo de investimento direto do
exterior sem precedente na década. Os fatores externos
parecem ter sido, assim, uma influência negativa somente na América Latina, a despeito da criação do NAFTA e
do Mercosul".
Todos sabemos que os países asiáticos abriram suas fronteiras aos capitais externos de forma estratégica. Sem darem importância ao canto das sereias neoliberais, orientam os investimentos
para os setores determinados por política industrial própria. Daí a
qualidade dos capitais privados ser produtiva e não especulativa,
como ocorre na América Latina.
Falar em política industrial e em estratégia de desenvolvi-
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mento nacional passou a ser, no Brasil, identificada com política
protecionista. O comportamento dos capitais externos em relação
aos países asiáticos demonstra que só países com estratégias internas de desenvolvimento têm condições de transfonnar capital externo em investimentos diretos, em pwpança nacional.
Os problemas que o Brasil está tendo com as contas externas não são alheios a esse quadro. Falta ao Governo um projeto
nacional que dê um sentido à estabilidade econômica. Os sacrificios impostos pelo controle da inflação serão inúteis, w terão conseqüências mexicanas e argentinas, enquanto não tivermos
políticas estratégicas.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Benedito Domingos
O SR. BENEDITO DOMINGOS (pP - DF) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, temos mantido, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, um debate muito acirrado
contra uma proposta que apresentamos, de emenda à Constituição,
alterando o dispositivo do art. 228, ou seja, reduzi;tdo a idade de
dezoito para dezesseis anos para imputação penal. A primeira vista, parece que nós queremos, com a nossa proposta, penalizar o
menor, mas não é bem assim.
A conceituação da inimputabilidade penal, no Direito brasileiro, tem como fundamento básico a presunção legal de menoridade, e seus efeitos, na flXação da capacidade para entendimento
do ato delituoso.
Por isso, o critério adotado para essa avaliação atualmente é
o biológico.
Ao aferir-se esse grau de entendimento do menor, tem-se
como valor maior a sua idade, pouco importando o seu desenvolvimento mental.
Observadas através dos tempos, resta evidente que a idade
cronológica não corresponde à idade mental. O menor de dezoito
anos, considerado irresponsável e, conseqüentemente inimputável
sob o prisma de ordenamento penal brasileiro vigente desde 1940,
quando foi editado o Estatuto Criminal, pÓssuía um desenvolvimento mental inferior aos jovens de hoje da mesma idade.
Com efeito, concentrando as atenções no Brasil e nos jovens de hoje, por exemplo, é notório, até ao menos atento observador, que o acesso destes à informação - nem sempre de boa
qualidade - é infmitamente superior àqueles de 1940, fonte inspiradora natural dos legisladores para a flXação penal em dezoito
anos, haja vista a liberdade de imprensa, a ausência de censura
prévia, a liberação sexual, a emancipação e independência dos filhos cada vez mais prematura, a consciência política que impregna
a cabeça dos adolescentes, a televisão como o maior veículo de informação jamais visto ao alcance da quase totalidade dos brasileiros, enfim, a própria dinâmica da vida, imposta pelos tortuosos
caminhos do destino, desvencilhando-se ao avanço do tempo veloz, que não para, jamais.
Todos os fatores ora elencados, dentre outro, obviamente,
que vêm repercutindo na mudança da mentalidade de três ou quatro gerações, não estavam à mão dos nossos jovens de quarenta w
cinqüenta anos atrás, destinatários da norma penal benevolente de
1940, que lhes atestou a incapacidade de entender o caráter delituoso do fato e a incapacidade de se determinarem de acordo com
esse entendimento.
Se há algum tempo se entendia que a capacidade de discernimento tomava vulto a partir dos dezoito anos, hoje, de manei~
ra límpida e cristalina, o mesmo ocorre quando deparamos com os
adolescentes com mais de dezesseis.
Assim, pela atual legislação penal brasileira, o menor de de-
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zoito anos não está sujeito a qualquer sanção de ordem pmitiva,
mas tão-somente às medidas denominadas socioeducativas, que,
em sfntese, são: advertência, obrigação de repamr o dano, preslação de selViços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e
intemação.
Num esforço histórico sobre o instituto da responsabilidade
penal no Bmsil temos que, conquanto o Código Penal de 1940 estatua o início da responsabilidade criminal aos dezoito anos, o seu
antecessor, de 1890, assim o dispunha:
"Art. 27 - Não são criminosos:
§ 10 o menor de nove anos completos;
§ 2 0 os maiores de nove anos e os menores de
quatorze, que obmrem sem discernimento".
O mesmo se deu com o Código Criminal do Império Bmsileiro:
"Art. 10 Também se julgarão criminosos:
§ 10 menores de quatorze anos;

§ 20
etc.
Art. 13 - Se se provar que os menores de quatorze anos, que tiverem cometido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos às casas de correção,
pelo tempo que ao Juiz parecer, contanto que o recolhimento não exceda à idade de dezessete anos".
Ouço com pmzer o nobre Depulado Severino Cavalcanti.
O Sr. Severino Cavalcanti - Nobre DepIlado, a emenda
constitucional, que V. Ex· em tão boa hom apresentou à considemção dos seus pares, mostm a sua preocupação como representante
do povo, interpretando o pensamento da gmnde maima, que vê
esses progmmas de televisão e rádio, e percebe que não há uma
censum pam fazer com que esses meios de comunicação procurem
imprimir a sua influência a serviço do bem., levando a juventude a
se desencaminhar e fazendo com que jovens pratiquem, muitas vezes, crimes que denunciam a perversidade e a atrocidade. Realmente, eles são froto dessa sociedade e dessa impiedosa
mercantilização das televisões, que levam aos lares e aos jovens
desprepamdos situações as mais difIceis possíveis. Portanto, vejo
na fonna como V. Ex· está colocando esla emenda Constitucional
uma maneira de pôr uma barreira àqueles que, prevalecendo-se da
idade, cometem crimes até cootra um sexagenário. Parabenizo V.
Ex· e empresto a minha solidariedade, levando o nosso apoio a
uma medida tão salutar como esla emenda Constitucional. Pambéns, DepIlado Benedito Domingos!
O SR. BENEDITO DOMINGOS - Muito obrigado, nobre
DepIlado Severino Cavalcanti.
Prosseguindo, Sr. Presidente, em nosso on1enamento, por
exemplo, o indivíduo se toma capaz pam o casamento aos 18
anos, se homem; e aos 16, se mulher. O critério é apenas de caráter biológico, não havendo o legislador se preocupado com os aspectos psicológicos, momis e sociais pam ato tão importante e
sério da vida, donde advém a família, a célula mater da sociedade;
pam a prática dos atos da vida civil, em geral, 21 anos, o que constitui mem presunção da lei de plena aquisição do desenvolvimento
mental; para o exercício dos direitos eleitomis, 16 anos, irresponsáveis, porém, quanto à prática de crimes eleitocais; pam que possa contratar trabalho (emprego), 14 anos, apesar de o menor não
poder, ele próprio, sozinho, distmtar etc.
E o mais gmve, indubitavelmente, é o encontrado na esfem
penal: pam que alguém possa ser apenado pela prática de ato delituoso, de ação típica, antijurldica, aI1pável e punível, é preciso
que, concretizados os elementos do crime, tenha o agente atingido
a idade de 18 anos!
O Sr. Paulo Rocha - Pemrite-me V. Ex· um aparte?
O SR. BENEDITO DOMINGOS - Pois não, DepIlado.
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O Sr. Paulo Roclla - DepItado Benedito Domingos, sem
dl1vida alguma esse é um tema importànte pam a sociedade brasileira de hoje e envolve principalmente os jovens. Não creio que se
deva usar o sentido da modernidade, da libemção dos direitos, da
liberdade dos jovens, da modernização das comunicações pam justificar uma legislação que penalize os jovens. O Congresso Nacional tem que ir cootra essa avalancha de posições. Essa libemção e
essa modernização das comunicações criam aos jovens muito mais
oportunidades de estar nas escolas, nos cursos de fonnação e no
mercado de tmbalho. O poder ecooômico faz com que os nossos
jovens e as nossas crianças comecem a tmbalhar desde cedo ou
não trabalhem, não tenham oportunidade de comunicação, sendo
obrigadas a ir pam a rua, onde se degmdam e adquirem defeitos
muito mais facilmente do que nas escolas. O Congresso Nacional
deve ter responsabilidade no sentido de criar condições, primeiramente, de desenvolvimento, de crescimento econômico, de gemção de emprego, pam que os nossos jovens possam ter
oportunidade de tmbalho e, principalmente, pam que o nosso País
ofereça aos jovens oportunidade pam se educarem até a maturidade e se formarem., pam que tenhamos condições de criar um futuro
de desenvolvimento pam o nossÇ> País, e que os nossos jovens ocupem esses espaços agoca se formando para assumirem a direção do
País e promoverem o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o
bem-estar social pam o povo. O Coogresso Naciooal, em vez de
fazer uma legislação pam colocar a culpo. nos jovens, tem de se
preoa1par em fazer uma legislação pam que se conija a ação do
poder econômico, dos poderosos, no sentido de que se criem oportunidades de desenvolvimento, educação e bem-estar ~ pam
que os jovens tenham oportunidade de tmbalhar, se educar e se
foonar, e não aconteça o que ocorre hoje. Nas gmndes cidades, há
muito mais oportunidades de os jovens irem pam as mas e se tornarem delinqüentes, e não futuros instmmentos de desenvolvimento pam o nosso País. Nesse sentido, é importante o debate de V.
Ex· Mas acho que o nosso País, os nossos democmtas e o nosso
Parlamento têm de entender que a culpa não está nos jovens, mas
nos modelos econômico, de desenvolvimento e wltural, que não
dão oportunidade aos nossos ,jovens pam se desenvolverem e se
tornarem homens de bem. As nossas grandes cidades são máquinas de transformar o homem ,em delinqüente e bandido, e não em
homens de futuro e com bem-estatsociaL
. O SR. BENEDITO DOMINGOS - Agmdeço a V. Ex· o
aparte.
Sr. Presidente, vou coocluir sem ler a parte escrita, a flnl de facilitar o enbindimento e também devido ao esgotamento do tempo.
A cibernética, nos últimos anos, tem evoluído de uma maneira extraordinária. Os meios de comunicação têm feito com que
nossos jovens passem a ter um gmu de conhecimento muito mais
elevado. Aquilo que em proibido, por exemplo, ftlmes proibidos
pam menores de 18 anos que eram apresentados em ciralitos fechados de cinema - e para assistir a eles em necessário mostrar o
documento provando ser maior de 18 anos -, hoje são exibidos pelas televisões brasileiras nos horários de 21 ou 22 horas.
Eu eslava debatendo na Comissão e dizia aos companheiros
que um Depulado nos procurou questionando por que 16 anos, e
não 17, 12 ou 14. Eu disse àquele DepIlado que me baseei na
Constituição FedemI de 1988. Os Constituintes acreditamm que o
nosso menor de 16 anos está tão evoluído de conhecimento, de
discernimento, de capacidade intelectual, que demm a ele o direito
de votar, o direito da cidadania; ou seja, hoje um menor de 16 anos
decide com seu voto quem deve ser o Presidénte da República, o
Governador do seu Estado, o Prefeito da sua cidade e seus representantes no Congresso, na Assembléia Legislativa e na Câmara
Municipal. Ora,.demos a ele essa capacidade porque entendemos
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que ele evoluiu. Anterionnente a mulher não votava; passoo a votar aos 21 anos, depois aos 18. Se se considerou que o jovem hoje
pode votar aos 16 anos, devemos dar a ele também uma responsabilidade de cidadão. Ele não pode, hoje, agredir, sob a égide da
proteção e da impunidade, o direito dos outros cidadãos. EstupIlllll. matam e fazem todo tipo'de barbaridades porque estão sob a
égide da proteção de uma legislação pela qual nada acontece.
Antes de ouvir o aparte do nobre companheiro. quero dar
um exemplo: se um jovem tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias e c0meter o crime mais hediondo, não é criminoso; e, se, no entanto,
tiver 18 anos e um dia, passa a ser criminoso, ou seja, dois dias fazem uma grande diferença a esse jovem.
Ouço com prazer o Deputado Padre Roque.
O Sr. Padre Roque - Nobre Deputado Benedito Domingos, quero pe.rabenizá-l0 por trazer assunto de tão relevante importância ao debate nesta Casa e dizer que muitas vezes temo que,
mais uma vez, enfrentemos as conseqüências esquecendo-nos das
causas. Pedagogo que sou há mais de trinta anos e professor em
sala' de aula, acompanhando a juventude e a influência, posso testemunhar com toda a sinceridade que o jovem de hoje pode parecer muito mais maduro do que no passado parecia ou talvez até
tenha sido. Mas devo lhe dizer que parece exatamente acontecer o
inverso. O jovem hoje é muito mais imbecilizado por esta máquina
de fabricação de imbecis - a qual V. Ex· se referiu e, naquele instante, eu já havia pedido a intervenção -, que é a nossa televisão.
A televisão, um belíssimo instrumento de comunicação social, está
hoje - parece-me com toda razão - na raiz de toda a criminalidade
que cresce de forma assustadora. Não lhe tiro a razão de seus argumentos; também fico chocado diante da brutalidade dos crimes c0metidos por jovens e adolescentes. Tenho, porém, sérias dúvidas
se, de fato, eles podem ser considerados imputáveis, porque, hoje,
como professor, eu vejo que o jovem quase não sabe nada sobre a
ciência, a cultura, a arte, ainda que ele tenha muito manejo de técnicas e, principalmente, de técnicas de computador ou, então, de
video games. Ontem à noite, voltando para casa, vi os filhos de
um funcionário meu brincando de video game, um jogo extremamente' violento. Ora, meu nobre colega, quem Cresce sendo alimentado pela violência e pelo sexo, todos os dias, só pode
precocemente ser jogado à prática, seja de violência, seja de sexo,
e quando ainda não tem responsabilidade. Então, eu gostaria de,
neste instante, mostrar um pouco da minha inconfonnidade em
que esta Casa venha eventualmente aprovar, mais uma vez, uma
lei que impute crimes a jovens que, a meu ver, são absolutamente
incapacitados para talvez decidir sobre eleições e mais ainda para
responder por crimes que venham a cometer de forma materiaL,
Creio que esta Casa deve ir à raiz dos problemas. Por isso, também estou entrando, na próxima semana, com. um projeto de lei
que vai regulamentar, de alguma forma ou pelo menos visa regulamentar nossa programação de televisão. De qualquer forma, gostaria de parabenizar V. Ex· pela discussão que traz à tona e
demonstrar o meu temor por, mais uma vez, incriminarmos pessoas, jogá-las na masmorra do cárcere, onde sabemos que serão
escolarizadas no máximo no vício, na degradação e na criminalidade, não sendo jamais recuperadas, atingindo particularmente as
camadas pobres, os negros, os mestiços, categorias raciais e sociais que sempre foram, são e infelizmente, a meu ver, ainda serão
discriminadas no futuro.
O SR. BENEDITO DOMINGOS - Agradeço a V. Ex· o
aparte, Deputado Padre Roque. Penso, como V. Ex·, que não queremos os óbices.
A lei especial que irá regulamentar, na minha proposta de
justificativa, daria dois terços de redução à pena a menor de 18
anos e maior de 16 e em presídio especial ou comum. O que ele
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precisa é acabar com o direito de primariedade. Se ele tem menos
de dezoito anos, volta à estaca zero, como se nada tivesse acontecido na sua vida pregressa. Ele teria que evitar que, sob a égide da
proteção, torne-se um verdadeiro monstro, como tem ocorrido. Por
outro lado, também acho que, ao conceder um excesso de liberdade, estamos voltando ao status quo de 1940 a 1988. Vamos dar ao
jovem o direito de ser criança. E, se assim for, por que ele vai votar? Por que ele vai escolher? E por que também não vamos fazer
censura prévia? Pois abolimos a censura. Dizem que o Brasil está
evoluindo, e que a mentalidade do povo brasileiro está crescendo
muito. E, hoje, as emissoras de televisão estão massacrando com
os programas pornográficos, de sexo explícito, veiculando-os às
20 horas, às 22 horas. Porém, os programas educativos são veiculados de madrugada. Temos que procurar corrigir essas distorções,
uma vez que neste Brasil há um grande contra-senso.
A evolução está tão grande que, nesta Casa, temos propostas de projetos de lei para pennissão de casamentos entre pessoas
do mesmo sexo. Como o Brasil está evoluindo! Que maravilha de
evolução! Não tenho nada com a vida sexual de ninguém. Cada
um tem a sua vida sexual como queira ter. Mas o Governo e o Estado reconhecerem a legitimidade do casamento de homem com
homem ou de mulher com mulher é um absurdo! O casamento é
algo sagrado e divino. Casamento é família, é a constituição dos
filhos, que é a herança do casamento. Casamento é a continuação
de uma raça, de um povo. O projeto de lei para permissão de casamentos entre pessoas do mesmo sexo já está em tramitação. Outro
projeto que permite a mudança de sexo já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Como se fabricar o arremedo de sexo feminino vai caracterizar que é mulher, só para
objeto sexual••• Temos que barrar isso, companheiros. Isso é uma
vergonha para o nosso País, esse excesso de libertinagem, que está
sendo aprovado. Essas coisas que se aprovam e que vêm conlra a
família e contra os princípios básicos.
Devemos estar atentos para não deixar que isso ocorra. Não
podemos permitir o aborto. Vamos defender o direito à vida, uma
coisa divina. Não podemos mudar nada na vida. Por maior cientista que seja, por maior que seja a sabedoria do homem, ele não consegue acrescentar nada se não tiver a vida. A vida é divina, a vida
é de Deus.
Não quero com a minha proposta condenar os menores.
Queremos discipliná-los. O menor é usado pelas quadrilhas de assaltantes. Quem está armado é o menor, quem porta a metralhadora ou a bereta é o menor. Quando há um assalto em que há
vítimas, mortes, homicídios e latrocínios, a polícia faz a prisão, ela
não pode nem tocar a mão neles, porque são menores, porque menor é protegido sob uma égide.
Queremos salvar o menor dessas gangues, salvá-lo dessa situação, dar-lhe condição para que possa se reeducar com responsabilidade, porque é o direito de todo cidadão, da dona de casa, da
moça que vai ao colégio; essa moça que é estuprada de madrugada
ou até mesmo durante o dia, e violentada covardemente - e muitas
são assassinadas. Esse direito também é direito da cidadania, ou
seja, o direito de exercitar a soberania do voto. Então, o jovem
também deve ter um pouco de responsabilidade perante a sociedade que o considerou.
Solicito a V. Ex', Sr. Presidente, mais um minuto, para que
possa concluir meu pronunciamento, tendo em vista que os apartes
foram prolongados.
Vamos examinar a questão à luz da realidade e não da paixão, a fim de que a sociedade possa viver mais tranqüila. Vamos
cobrar dos meios de comunicação mais responsabilidade, porque
hoje eles estão destruindo a família e a juventude. As novelas de
Televisão ensinam somente a traição conjJgal e a separação. Não
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vamos nos CUlVar. Esta Casa treme de medo da imprensa, principalmente da ''Vênus do Jardim Botânico".
Devemos enfrentar o problema com coragem, p:ocurando
COlTigir essas distorções. Países do Primeiro Mundo como a França e os Estados Unidos jamais pennitiram que fosse exibidos na
televisão os programas a que assistimos no Brasil e em horários
tão inadequados. Precisainos ter coragem, companheiros! Vamos
disciplinar a imprensa deste País, para que tenhamos dias melhores e a sociedade viva mais tranqüila. Os meios comunicação deveriam ser mais infonnativos e educativos, mas promovem a
destroição de famílias, de costumes e de principios. Somos uma
nação cristã e nela devemos preselVar os princípios básicos da moral, da ética e, acima de tudo, da honra da família brasileira.
Era o que tinha a dizer.

DuranJe o discurso do Sr. Benedito Domingos, o
Sr. Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Matheus Schmidt, § 2° do artigo 18 do Regimento InJerno.

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Matheus Schmidt)-

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
CARLOS AIRTON - Projeto de lei que dispõe sobre a dedução de despesas com instroção na declaração de rendimentos da
pessoa física e dá outras providências.
JOSÉ FORlUNATI - Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de ''bico antijato" em recipientes plásticos
para a comercialização de álcool e outros comroslíveis líquidos de
uso doméstico e dá outras p:ovidências.
Projeto de lei que altera a Lei nO 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações.
Projeto de lei que dispõe sobre o consórcio para aquisição
de automóvel, pick up, furgão ou similar, novo, equipado com
motor de até 1.000 cm3.de cilindrada.
JOSÉ CARLOS LACERDA - Indicação ao Poder Executivo, por intelmédio do Ministério da SalÍde, do exame da oportunidade e conveniência de implantação do Programa Nacional de
Medicina Familiar.
PAULO GOUVEA - Indicação ao Poder Executiv,o, por intelmédio do Ministério dos Transportes, de atriroição ao trecho
catarinense da BR-470 denominação ''Rodovia fugO Hering".
ROBERTO JEFFERSON E OUTROS - Recurso ao Presidente da Câmara dos Depltados contra decisão tenninativa das
Comissões Técnicas da Casa relativamente ao Projeto de Lei nO
4555, de 1994, requerendo a discussão e votação do mesmo em
plenário.
FERNANDO FERRO - Requerimento de iIÍfonnações ao
Ministério ~ Comunicações sobre as recentes 'nomeações dos.
cargos ad nutum do Siste~1ELEBRÁS.
MARILU GUIMARAES E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de desarquivamento dos Projetos de Lei n"s 4.429, de 1994, e 4.391, de 1994, da Comissão
'Parlamentar de Inquérito que investigou a questão da violência
contra a mulher.
JOSÉ PRIANfE E OUTROS - Projeto de lei que cria as
Áreas de Livre'Comércio de Altamira, Marabá, Salinópolis e Santarém, Estado do Pará, e dá outras providências.
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CUNHA BUENO - Requerimento de infOm1ações ao Ministério da Fazenda sobre aconlos para encerramento de liquidações extrajudiciais de instituições fInanceiras.
Requerimento ~ infonnaçõe8 ao Ministério das Comunicações sobre a 1ELEBRAS.
VALDOMIRO MEGER - Projeto"de lei. que dispõe sobre
reajuste do saldo devedor e das prestações dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
LEUR LOMANfO - Requerimento de infonnações ao Mi.
nistério da Fazenda sobre procedimentos relativos à entrada de antigiiidades no País.
MAURÍCIO REQUIÃO - Projeto de lei que altera a Lei n°
8.913, de 12 de julho de 1994, e dá outras providências.
ALCIDES MODESTO E OUTROS - Projeto de lei que regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária
aos remanescentes de quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitáias, estabelece DOlDlas de
proteção ao patrimônio cultural brasileiro e dá outras providências.
MARIA ELVIRA - Projeto de lei que denomina ''Rodovia.
Ayrton Senna" a BR-040, em toda a sua extensão.
sÉRGIO CARNEIRO - Requerimento de informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre os maiores
devedores da Previdência Social.
Indicação ao Poder Executivo, por intelDlédio do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da ~nia Legal,
de atna~oda listas de espécies ameaçadas de extinção.
JOSÉ MAURÍCIO - Requerimento de informações ao Ministério da Previdência e Assistência Social sobre as dívidas dos
clubes de futebol, das federações e da Coofederação Brasileira de
Futebol- CBF.
Requerimento de infOlDlações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social sobre a locação de imóveis do lNSS.
ELIAS MURAD - Requerimento de infonnaçõe8 ao Ministério da Fazenda sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados
-CNSP.
CELSO RUSSOMANNO - Requerimento de infonnaçôes
ao Ministério da Inchístrla, do Comércio e do Turismo sobre fraudes na importação de veículos.
Requerimento de infonnações ao Ministério da Fazenda so-.
bre fraudes na importação de veículos.
ENIO BACCI - Projeto de lei que modifIca o art. 484 do
Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal-, dando-lhe nova redação.
MIRO TEIXEIRA - Projeto de lei que institui uma nova
poÍítica de rendas para o trabalhador.
CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infonnaçõe8 ao
Ministério das Comunicaçõe,! sobre o Processo de Licitação CO
TEQ - 2213333/1182193 - DD, da Empresa de Telecomunicações
de Minas Gerais S.A: - TELEMIG.
Requerimento de infonnações ao Ministério das Comunicações sobre o Processo de Liéitação Dm-019192, da Empresa Brasileita de Telecomunicações - EMBRATEL.
Requerimento de irifOlDlações ao Ministério da Aeronáutica
sobre ó Processo de Licitação CISCEA 014/93.
Requerimento de infOlDlações ao Ministério de Minas e
Energia sobre o Presidente da Petrobrás, Sr. Jool Mendes Renn6.
Reqperimento ao-Presidente da Câmara'dos Depltados de
providências para atendimento, pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, do Requerimento de Jnfonnações nO 26, de
1995, sobre setvidores da Empresa de Processainento de Dados da
Previdência Social- DATAPREV.
.
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depltados de
providências para atendimento, pelo Ministério da Previdência e

Junho de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quinta-feira 15 13277

minando, dessa fOIma, com o sofrimento dos seus usuários.
Era o que tínhamos a dizer.
quee~J.Ca.
O SR. PRESIDENTE (Matheus Schmidt) - Concedo a paJÚUO REDECKFR. - Projeto de lei que acrescenta pará- lavra ao nobre Deputado Rivaldo Macari, pelo PMDB que disporá
grafo ao art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT -, de dez minutos.
ap-ovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943.
O SR. RIVALDO MACARI (pMDB - SC. Sem revisão
UBALDINO JÚNIOR - Requerimento de itIformações ao do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, traz-me a esta
Ministério da Sa]jde sobre AIHs - Autorizações de Internação tribuna um momento de angástia e até mesmo, ooso afrnnar, de
Hospitalar.
aflição, em face do interminável tormento, cada vez mais freqüenRequerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre te e fortalecido, dos deficientes fisicos no território brasileiro.
a ação do órgão, através da Secretaria Naciooal de Vigilância SaAntes de externar este sentimento, esclareço que sou consnitária, no que concerne ao cumprimento do Decreto nO 793, de ciente ~s pen]jrias do nosso povo. O Brasil tem uma população
1993.
capacitada virtualmente excluída do processo de desenvolvimento,
GONZAGA PATRIOTA - Indicação ao Poder Executivo, pois o poder público não consegue inserir os milhões e milhões de
por intelDlédio do Ministério do Trabalho, do exame da oportuni- miseráveis que perambulam pelo territooo pátrio no contexto de
dade e conveniência de revisão do valor do salário-família.
desenvolvimento do País. Mas o problema dos deficientes tem
JANDIRA FEGHALI - Projeto de lei que dispõe sobre a maior amplitude. Se ao cidadão capacitado não é dado o direito à
denominação de ''RefInaria Euzébio Rocha" à Refmaria de Paulí- vida digna, em situação de mais aflição vive aquele que pelo destinia - REPLAN/SP.
no não tem essa capacidade.
YEDA CRUSIUS - Projeto de lei que dá nova redação ao
Sr. Presidente, meus pares, o defIciente f'lSico, em nosso
caput do art. 9° da Lei nO 8.723, de 28 de outubro de 1993, que País, é tratado de maneira honivel e descomunal, principalmente dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos auto- acredito - pelo desconhecimento que a sociedade em geral tem somotores e dá outras providências.
breele.
JAQUES WAGNER - Requerimento de informações ao
Tal desconhecimento gera naqueles que não conhecem o
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da RefOIma Agrá- deficiente o sentimento natural da piedade, da compaixão, que,
ria sobre os recursos aplicados na pesquisa na área de biotecnolo- muito embora altaneiro, é bem verdade, confronta-se virtualmente
gias nos ]jltimos cinco anos.
com o que ele deseja. Em qualquer instância, seja ele defIciente
O SR. PRESIDENTE (Matheus Schmidt) - Vai-se passar mental, audiovisual ou motor, não está a buscar prioritariamente a
compaixão ou a piedade. O desconhecimento aflora este sentimenao horário de
to no ser humano. A necessidade básica e o que reclamam é, no
vn-CO~CAÇÕESPARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Eurlpedes Miranda, pelo PDT.
mínimo, uma ação do Poder Público, para levar à sociedade brasiO SR. EURÍPEDES MIRANDA (pDT - RO. Pronuncia o leira o devido conhecimento dos graus de deficiência de que são
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, quero acometidos.
Fala-se hoje de um n]jmtl,J;O próximo a 10% da população
nesta oportunidade, solicitar ao Sr. Diretor Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, que expeça ordem de seIViço, ativa do nosso País. Calculando-se, grosso modo, tenamos uma
p<>pJlação de 15 milhões de deficientes f'lSicos, que vivem um espara que as obras de recuperação da BR-364, nos trechos Presidente Médici a Ouro Preto e Nova Vida a Arlquemes, sejam ini- tado de exclusão inconcebível. Soo, eu mesmo, um testemunho do
ciadas com a maior urgência possível. Essa rodovia federal é a que se enfrenta no dia-a-dia. Sou privilegiado, é bem verdade, mas
]jnica via de acesso pavimentada que a região possui, ou seja, essa a desfaçatez do Poder Público atinge a todos indiscriminadamente.
Tenha-se como exemplo o acontecido há alguns dias: um
rodovia liga as capitais de Cuiabá, Porto Velho e RioBIllIlco, não
esquecendo que se pretende ligar também Rio Branco até a fron- cidadão deficiente visual do interior da Bahia, aproVado em conteira: com o Peru, facilitando dessa forma a realização de um sonho curso realizado pelo Banco do Brasil teve sua admissão negada
sob a alegação de que, por ter aquele problema, poderia entrar no
da população amazônica, que é a saída para o Pacffico.
Essa rodovia, além de selVir aos Estados do Mato Grosso, banco e aposentar-se logo em seguida.
Rondônia e Acre, SeIVe também aos Estados do Amazonas e RoSr. Presidente, veja que alegação esdI.úxula a apresentada
raima, via porto fluvial do rio Madeira, situado na cidade de Porto pelo banco. Por iniciativa do Deputado Nilmário Miranda, uma
comissão desta Casa foi ao Banco do Brasil, com o objetivo de
Velho.
Dessa fOIma, Sn e SIS. Parlamentares, os produtos da Zona analisar esse caso e tomá-Io como parâmetro, como norte para
Franca de Manaus, bem como minérios, madeira, safra agrlcola e possíveis e prováveis providências. A Comissão disse aos dirigenoutros da região Norte, não têm outro modo de transporte a não tes daquela Casa do absurdo da decisão que haviam proferido, arser a rodoviâria via BR-364.
gumentando que, muito embora deficiente visual, aquele cidadão,
Essa estrada, hoje, se encontra em estado de intrafegabilida- pelo concurso que havia prestado, no qual ob.viamente, fora aprode, sendo que recentemente caminhoneiros a fecharam, fazendo-se vado, tinha as melhores condições para prestar seIViços ao banco,
necessária a inteiVenção de autoridades constituídas do Estado e em áreas próprias e compatíveis com sua deficiência e com seu c0da União, para que a estrada fosse desobs1nlída, muito embora, os nhecimento. Com o alfabeto braile, poderia aquele candidato prescaminhoneiros, na ocasião, deram prazo para o início da recupera- tar selViços a in]jmeras áreas do Banco do Brasil
Como o teclado do computador já está adaptado ao alfabeto
ção da BR-364.
Sr. Presidente, Sn e Srs. Parlamentares, essa obra de recu- braile, poderia ele, já que é capacitado para tanto, executar seIViperação da BR-364 já foi licitada, tendo inclusive sido seleciona- ços na área de infomIática do banco. O Banco do Brasil aquiesceu
das duas empresas vencedoras para seu início.Dessa forma, mais à interferência, e aquele cidadão do interior da Bahia acabou por
uma vez apelamos ao Diretor Geral do Departamento Nacional de . ser admitido para prestar seIViços no SESEC, órgão totalmente inEstradas de Rodagem, para expedir essa ordem de seIVi~, para' formatizado, para que o trabalho· prestado pelo deficiente pudesse
.que seja dado início desses trabalhos naquela rodovia federal ter- chegar à sua plenitude.
Assistência Social, do Requerimento de Informações n° 358, de
1995, sobre fé de oficio e assentamentos funcionais dos selVidores
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Estamos pretendendo, basicamente, que a sociedade conheça o d~ficiente, não vendo nele um ser humano digno de compaixão. E preciso ressaltar suas possibilidades de se integrar à
comunidade e tornar-se um cidadão produtivo. Isso é plenamente
possível. Portanto, quero fazer daqui uma oração de repúdio a essa
insistente posição dos órgãos diretivos deste País no que diz respeito ao deficiente. Espero que o atual Governo possa diligenciar
por esse campo com maior desenvoltura, permitindo a inserção do
deficiente no contexto do desenvolvimento nacional.
Eram estas as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Matheus Schmidt) - Concedo a
palavra à nobre Deputada TeIma de Souza, pelo PT anterionnente
chamada e que disporá de cinco minutos.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero ratificar as
palavras do Deputado Rivaldo Macari, dizendo-lhe ser possível
concretizar o que pediu em seu discurso. Quando Prefeita de Santos, expedi decreto estabelecendo que 10% do funcionalismo da
Prefeitura seria composto de deficientes. Havia fisioterapeutas
com deficiência auditiva, telefonistas com deficiência visual, e assim por diante, dando outro corte na questão do funcionalismo e,
principalmente, na da cidadania de Santos.
Sr. Presidente, passo a fazer agora algumas reflexões sobre
o loteamento da CODESP, o preço dos votos em Santos, a coDESP no balcão.
O loteamento de cargos de comando na Companhia Docas
do Estado de São Paulo - CODESP - não é nenhuma novidade.
Com a honrosa exceção da atual diretoria, composta por funcionãrios de carreira da companhia, há anos que a administração do porto santista vem sendo utilizada como moeda política. As
conseqüências têm sido desastrosas para a estatal.
Os danos causados pelo esquartejamento da empresa são incontestáveis. Interesses politiqueiros, em seu sentido mais medíocre, quase nunca caminham ao lado da eficiência administrativa. O
País e a realidade econômica exigem honestidade e capacitação
técnica à frente de qualquer empresa. Isto vem acontecendo com a
atual administração, que, sem compromissos em eleger este 00
aquele padrinho, tem produzido lucros, mantido o caixa em níveis
satisfatórios e, para espanto geral em se tratando de uma estatal,
pago corretamente os impostos.
A notícia de que o Governo Fernando Henrique Cardoso teria presenteado o PMDB, o PTB e o PPR com a direção da coDESP é inaceitável. Qual o nome que se dá quando um Governo
oferece favores, cargos e evidentemente recursos públicos em troca de votos ou de qualquer outra mercadoria? O escândalo atinge
outras áreas e está em todos, os jomais, tudo parece muito nonnal,
como se fosse assim mesmo.
Não é segredo para ninguém na cidade de Santos a importância política do maior porto da América Latina. É um poderoso
instmmento de poder em nível nacional e um território estratégico
na encarniçada disputa pela Prefeitura de Santos. A eficiência do
porto e a valorização da empresa pública (ainda que seja para privatizá-la, como quer o Governo) não têm qualquer peso numa decisão desta ordem, apesar dos discursos em nome da
modernização. O que tem prevalecido é o vale-tudo da fisiologia,
da barganha, dos negócios "por baixo do pano".
A opinião pública santista deve estar atenta ao destino que
se dá ao seu maior patrimônio. Não se pode tolerar a deterioração
de uma atividade fundamental ao desenvolvimento regional e do
próprio País, apenas para beneficiar determinados grupos e cidadãos empenhados em manter privilégios e postos de comando.
Deputados santistas eventualmente envolvidos com nomeações políticas na CODESP, assim como o PSDB local têm o dever
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de explicar o critério das mudanças no porto e a sua participação
nessas negociações.
Anteontem, dia 12, o Porto de Santos amanheceu paralisado
por uma greve dos doqueiros e demais categorias de empregados
da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Tudo se encamiilhava para isso na sexta-feira, e era dado como muito improvável
que o quadro mudasse no fmal da semana. Os portuários, na database, queriam sua parte da produtividade recorde em dinheiro, 00
seja, além do IPC-r acunmIado devido, reivindicavam mais 29%.
É mais uma greve que deve ser debitada à centralização das
decisões sobre o porto em Brasília. Faltou autonomia à Companhia Docas de São Paulo até para negociar com seus trabalhadores. Durante a semana a orientação foi clara, proveniente, como
sempre, dos Ministros José Serra e Odacir Klein: na mesa de negociação é !PC-r e mais nada, zerinho. Neilhum dirigente sindical
faria melhor que isso. É quase como dizer ''vamos à greve compailheiros". Os principais agitadores do País estão é no Governo.
Mas há nmito mais coisas debaixo desse mesmo pano. Anotem aí: a direção do porto está sendo novamente loteada politicamente, depois de um ano de administração técnica liderada por
Pedro Batouli, gente que entende do riscado. Tanto que, pela primeira vez nesta década, no ano passado o Porto de Santos deu lucro, movimentoo a cifra recordista de 34,5 milhões de toneladas
de cargas e é, provavelmente, a única estatal brasileira em dia com
seus encargos e impostos.
O loteamento envolve os vetos no Congresso dos membros
de bancadas reticentes em apoio às refonnas constitucionais. Uma
embrulhada que envolve Beto Mansur, do PPR, Vicente Cascione,
do PTB, Michel Temer e Alberto Goldman, do PMDB. A história
vazou durante a semana para todo o setor portuário e de navegação, quando se dava de barato que o aviso prévio de Pedro Batouli
já estava correndo. Normal no Brasil, já que o homem ~stava dando certo.
O PMDB, por exemplo, teria ficado com a presidência, indicada por Michel Temer, atual líder da bancada na Câmara, para
um assessor seu, de nome Marcelo Azeredo, do qual tudo que se
sabe é que se trata de um microempresário suplente de Deputado
Estadual. Outro cargo deveria ser indicado por Goldman, que escolheu, ao que consta, também, um assessor, Frederico Bussinger.
Ambos são conmnistas arrependidos.
Aí entrou em cena Beto Mansur, hoje o 2° Vice-Presidente
da Câmara dos Deputados, cacife cada vez mais alto da barganha.
Ele já teria indicado Carlos Adegas, do qual não sei nada, e pretendia indicar mais um do alto da liderança do rolo compressor das
reformas nas teleconmnicaçães, que, sabe-se lá porque que, está
exercendo. Homem de trânsito do Grupo Executivo de Modernização dos Portos, o GEMPO, que defendeu a presença de militares no processo e quer a aceleração da implantação da lei dos
portos. O que mais quererá ele?
Cascione também vai no embrulho e é bem provável que indique Cleyton Bittencourt EspinheI, hoteleiro santista que já esteve na CODESP e, segundo lembram os sindicatos, não deixoo
saudades.
Tudo isso foi decidido ao longo da semana, como sempre
em Brasília, com as bênçãos de Fernando Henrique. Aliás, releia
um pedaço da matéria e responda rápido: de quem é mesmo o Governo? Pois é, o PSDB, o próprio, com um Deputado na região,
Koyo llia, ao que consta, ficoo s6 da cerca, olhando.
Mas tem mais: a manobra vai ter de ser de mestre. Acontece
que o Estatuto da CODESP foi modificado pela atual diretoria,
atendendo uma antiga reivindicação dos trabalhadores que têm
olho na cara e enxergam longe: quatro dos seis cargos de direção
devem ficar com eJDIXegados de carreira do porto. Como é que
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o Governo, por intermédio de seus representantes fmanceivão resolver isso? Não se surpreenda, ao encontrar em futuro IX6ximo nos jamais uma convocação da CODESP para ''mudanças no ros, está pressionando o produtor a fazer o acerto nos termos da
política anterior, sem, considerar o acordo que foi feito com os inestatuto". Mas será disso que se estalá falando?
Foi no meio desse tiroteio que se deu a greve. E, diante do que tegrantes da Frente Parlamentar de Agricultum. Quero fazer um
fJZel'llJIl com. os petroleiros, é bom ir logo avisando: a greve é salarial, alerta no sentido de que os produtores não façam esse acerto sem
conversar com as coopemtivas e sindicatos.
poc melhOOlS coodições de vida - não tem nada de política.
Acertamos informalmente com o Governo que falÍamos
Deveu-se à intransigência do Governo, que não aceitou repassar a produtividade que tanto decanta, quando ela aconteceu de esse acordo até o fInal deste mês, mas vai ser necessário um prazo
fato. A própria CODESP já reconheceu mais de uma vez que está maior. Peço aos Srs. Parlamentares que nos auxiliem no sentido de
em condições de negociar melhor com seus trabalhadores. Em ja- esclarecer os produtores, porque eles estão sendo levados a tomar
neiro, frente à penl1ria dos salários, chegou mesmo a pedir autori- a decisão que a grande maioria não gostaria: entrar coletivamente,
como já está dizendo a Confederação Nacional da Agricultura,
zação ao Govemo para um reajlste de emergência.
Preste atenção meu amigo, se você não for poctuário: não com. uma ação na Justiça, uma vez que não têm condições de padeixe que te enganem com a conversa de que a culpa é dos traba- gar o que o Governo propôs no acerto fmal com a Frente Parlalhadores; vão encher os canais de tevê com isso; vão falar de pre- mentar de Agricultura. Fui voto vencido, não concordei, mas
juizos imensos, de falta de condições de Santos e daquelas coisas aceito a decisão da maioria.
Há ainda uma mobilização muito forte, não só no Rio Grantodas com as quais estamos mais que acostumados. O Maco é
mais embaixo. Existem muito mais problemas, muito mais ftloso- de do Sul, mas nos demais Estados, para que possamos fazer uma
f18S'e, principalmente, muito mais articulações, que são contrárias mudança nesse entendimento.
Portanto, gostaria de encerrar meu pronunciamento pedindo
aos interesses da soberania da Nação, envolvendo a CODESP.
O SR. PRESIDENTE (Matheus Scbmidt) - Concedo a pa- a V. Exa Sr. Presidente, que autorize esta importante comunicação
lavra ao nobre Deputado Augusto Nardes, pelo PPR. S. Exa dispõe através do programa "A voz do Bmsil": que os produtores não façam acerto antes do dia 30, pmzo acordado informalmente com o
de cinco minutos.
O SR. AUGUSTO NARDES (pPR - RS. Sem revisão do Governo. Eles não têm conhecimento desse acordo, pois a docuomdor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, participamos ati- mentação não chegou ainda às agências do Banco do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Matheus Schmidt) - Com a palavra
vamente das negociações com o Governo sobre a questão agrlcola.
Quando do encerramento das negociações, alertamos o Sr. Minis- o nobre Deputado Aldo Amntes, que falará pelo PCdoB. S. Exa
tro da Fazenda em exerclcio, Pedro Parente, e os demais integran- dispõe de cinco minutos.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - 00. Sem revisão do
tes do Governo para o fato de que o entendimento em relação aos
débitos difIcultaria muito o acerto de contas por parte dos produto- omdor.) - Sr. Presidente, quero parabenizar os estudantes univerres. É isso o que está acontecendo. Eles não conseguem pagar seus sitários do Brasil pela abertura, hoje, do Congresso da União Nadébitos nos termos em que o Governo propõe. A proposta feita cional dos Estudantes aqui em Bmsília.
É importante que se diga, Sr. Presidente, que os estudantes
pela Frente Parlamentar da Agricultura não foi aceita. Com isso,
brasileiros sempre tiveram um papel destacado na vida política do
temos grande dimimIição do plantio em todo o País.
Recebi informações do Rio Grande do Sul, que deve servir País. Essa é uma caractenstica não só do estudante brasileiro, mas
de parâmetro para o resto do Brasil, no tocante à questão do trigo. do estudante latino-americano. Evidentemente, na medida em que
Retiro-me especialmente à CO-1RISA-Cooperativa Triticola de toma consciência da realidade do seu País, ele, que é um privileSanto Ângelo e à CODECRUZ - Cooperativa de Cruz Alta. Tanto giado, o estudante universitário sobretudo, passa a ter uma consSanto Ângelo quanto Cruz Alta são grandes produtores de trigo. ciência crítica. Em um País atrasado, cheio de injustiças sociais, a
Por essas informações, tomamos conhecimento de que haverá ~ .busca pelo novo signifIca·a bJsca por uma sociedade mais justa, o
que se tem trailsformado historicamente em uma opção política da
diminuição substancial do plantio de trigo no País.
Plantamos, em 1979,270 mil hectares nos Municípios das grande ~oria dos estudantes brasileiros.
_. Aqui no Brasil, uma entidade encarnou essa aspiração de
Missões, 14 Municípios de abrangência da C01RISA. A previsão .
para este ano é que venliamos li. plantar de 20 mil a 30 mil hecta- lutas dos estudantes: a União Nacional dos Estudantes. Entidade
res. Vejam só a redução que houve em relação ao passado. Isto organizada em 193:J,ela lutou contra o nazi-fascismo, contra a dimostra que o agricultor está totalmente desmotivado. Esses dados tadura do Estado Novo, pelo mon0p6lio estatal do petróleo - esse
que recebi do COIpo técnico da C01RISA, mostram que a agricul- mon0p6lio que, hoje, os setores conservadores e neoliberais estão
tum é dinâmica, depende de vários fatores. Entre eles o clima e o tentando levar de roldão -, em defesa da escola pl1blica e gratuita,
homem, que tem de estar motivado para produzir, o que infeliz- pela reforma universitária e, após o golpe militar de 1964, contra a
mente não ocorre hoje. Especialmente em relação ao trigo, mas ditadura militar. A partir, sobretudo, do Ato Instituciooal nO 5, os
também em relação aos demais plantios, há hoje um ambiente de estudantes, assim como os democmtas, fomm vítimas da violência,
total desestímulo. Com isso, a estimativa é de enorme queda do da tortura, da prisão e do assassinato. Ex-Presidente da União Nacional dos lestudantes, e goiano como eu, Honestino Guimarães
plantio de trigo no País.
Dissemos ao Presidente da Repl1blica que, se não fosse feita foi assassinado e é tido, hoje, como um dos desaparecidos da ditauma negociação que pudesse compatibilizar a situação dos produ- dura militar, que tentou liquidar com a tradição de luta dos estutores, o próprio Plano Real estaria ameaçado, e hoje confmnamos dantes, fazer uma lavagem cerebral para que os estudantes se
isso. O Governo, apesar do acordo feito, não tem tido a sensibili- afastassem da vida política; que, num primeiro momento, queimou
dade de transmitir aquilo que foi acertado, mesmo que o acordo a sede da União Nacional dos Estudantes e, mais taIde, deslnliu a
não tenha sido satisfatório para a eslnltura burocrática do País.
sede da UNE, na tentativa de quebmr.um símbolo da juventude.
Gostaria de registrar um alerta, porque sei da grande pene- Com tudo isso, Sr. Presidente, a ditadum não conseguiu quebmr o
tração que tem o programa "A Voz do Bmsil" em todo o País: que ânimo da juventude brasileira de lutar pela liberdade e pela demoos produtores não façam acordo sem conversar com as cooperati- cmcia.
Em 1979, a União Nacional dos Estudantes se reorganizou,
vas e com os sindicatos.
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participou da luta pelas Diretas-Já, pelo impeachment de Collor
de Mello e hoje traz novamente para o debate da sociedade brasileira a luta pela democmtização do ensino brasileiro.
Sr. Presidente, na verdade, esse projeto neoliberal, que é o
de retirar o Estado da atividade econômica, é também o projeto da
retirada do Estado das atividades sociais e o projeto de privafização na área da saáde e da educação, que começa com um corte
drástico de verbas nessas áreas, com o estrangulamento da capacidade da área póblica de educação e de respouder às necessidades
mfnimas colocadas pela sociedade. Sabemos, Sr. Presidente, que
foi aprovado pela Câmara dos Deputados uma Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. Depois de seis anos de debate, é a primeira lei
que surgiu de um debate profundo do segmento educacional, uma
lei que procura modernizar a educação brasileira, democratizar a
educação e assegurar recursos para a escola pl1blica e gratuita. No
entanto, essa lei agora está paralisada no Senado, e há ações do
Governo, do Ministério da Educ<:.~1'\ e das forças de sustentação
do Governo no senti...o ~ impedir, de engavetar as Diretrizes e
Bases da Educação. E vários substitutivos são apresentados com
um "ÚnÍC9 objetivo: debilitar, enfraquecer, senão engavetar a Lei de
Diretrizes e Base da Educação.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que neste Congresso, que
se vai iniciar daqui a pouco, os estudantes brasileiros vão defender, com fnmeza e detenninação, a imediata aprovação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e a escola pl1blica e gratuita. Mas
os estudantes universitários, como a Hist6ria brasileira já demonstrou, estarão também integrados nas grandes lutas nacionalistas e
democráticas deste Pais. Não irão cmzar os braços enquanto as autoridades pt1blicas entregam as nossas empresas estatais a preço de
banana. Os estUdantes saberão levantar a sua voz em defesa da soberania nacional e da democracia.
.
O SR. PRESIDP-""""'E (Matheus Schmidt) - Com a palavra
o nobre Deputado Gilney Viana, que falará pelo PT por cinco minutos.
O SR. GILNEY VIANA (PT-MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SX-s e Srs. Deputados, o Estado de
Mato Grosso é um dos fJ1hos engeitados do Governo Federal Especialmente o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso tem
sido extremamente desatencioso aos pleitos do &tado de Mato
Grosso.
Contudo, Sr. Presidente, o Estado de Mato Grosso contribui
hoje com mais de 10% da produção de grãos do Brasil, mas sofre
com as péssimas condições das estradas federais, resultando em
grandes prejuizos para as regiões produtoras, especialmente do
Médio-Norte e Norte do nosso Estado. Municípios produtores de
soja do Médio-Norte e do "Nortão" estão em crise, em situação de
calamidade pl1blica, como Sorriso, Luca do Rio Verde, Nova Mutum, Diamantino, Sinop, Cláudia, Cannem, Vera e outros ao longo
daBR-163.
Em pior situação estão os Municlpios que deveriam ser servidos pela BR-158, no Vale do Araguaia, como Canarana. Nova
Xavantina, Água Boa, Ribeirão Cascalheira, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Confresa, Santa Terezinha e São Felix do Araguaia.
A viabilização da hidrovia Araguaia-Tocantins é fundamental para o vale do Araguaia, tanto em Mato Grosso como Tocantins, PaIá e Goiás.
Pessoalmente apoio a hidrovia Araguaia-Tocantins, que,
.contudo, deverá atender às exigências de proteção ambiental.
Estive com a Comissão de Deputados e Senadores na audiência com o Sr. Ministro dos Transportes, solicitando a liberação
das verbas para a implementação da hidrovia Araguaia-Tocantins.
E continuaremos nessa luta, sem esquecer da reivindicação do asfaltamento da BR-158, para atender aos Municípios do interior do

vale do Araguaia.
Sr. Presidente, registro nossa atuação também junto ao G0verno do Mato Grosso, especialmente para atender às reivindicações do Município de Santa Terezinha, conforme pedido do
Prefeito Tadeu Escame, tais como:
a) - pavimentação de 30.000me de mas;
b) - inclusão do município na programação do Prodeagro;
c) - consllUção de duas salas de aula na Gleba Presidente,
área rural do Município;
d) - construção de um posto de saúde na Gleba Presidente;
e) - viabilização de pequenos projetos comunitários para
combater o desemprego, e, finalmente;
f) - a consllUção de ponte sobre o rio Crisóstomo.
Sr. Presidente, o vale do Araguaia precisa da atuação, tanto
do Governo Estadual, quanto do Governo Federal, e nós tememos
pela sorte daquela população de pioneiros, em função da política
econômica do Governo Federal, que não valoriza o interior e os
Estados do Centro- Oeste.

VIll-ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Matheus Schmidt) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Matheus Shmidt)COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará
Socorro Gomes'- PCdoB.

Maranhão
Jayme Santana - PSDB.

Ceará
Gonzaga Mota - PMDB.
Pernambuco
Roberto Fontes - Bloco - PFL.Alagoas
Olavo Calheiros - PMDB.

São Paulo
Antônio Kandir - PSDB.

Mato Grosso
Rogério Silva - PPR.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Maria Lanra - PT.

Goiás
Barbosa Neto - PMDB; Orcino Gonçalves - PMDBj Sandro Mabel- PMDB.

Mato Grosso do Sul
Marilu Guimarães - Bloco - PFL.

Rio Grande do Sul
Veda Crosius - PSDB.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Roraima
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD.

Pará
Ana Júlia - PT; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson PeresPPR.

Junho de 1995

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Quinta-feira 15 13281

Mansur - PPR; Carlos ApoliDário - PMDB; Delfun Netto - PPR;
Eduanlo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Hélio Rosas -,
PMDB; João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jocge Tadeu MudalenAcre
PMDB; José Pinotti - PMDB; Ricardo Izar - PPR; Tuga AngeraChicão Bligido - PMDB; Francisco Diógenes - PMDB; mi - PSDB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner RossiPMDB; Wagner Salustiano - PPR.
Mauri Sérgio - PMDB.
Mato Grosso
Tocantins
Augustinho
Freitas
PP; Roberto França - PSDB.
Freire Jl'1nioc- PMDB.
Distrito Federal
Maranhão
Amazonas

AIzira Éwerton - PPR; Euler Ribeiro - PMDB.

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; César Bandeira - Bloco - PFL; Mauro Fecury - Bloco .:...
PFL.

Jofran Frejat - PP.
Goiás
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Ceará
, Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Jackson Pereira PSDB; Paes de Andmde - PMDB.
Piauí
Paes Landim - Bloco - PFL.

Paraná
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL.
Santa Catarina
Hugo Biehl- PPR.
Rio Grande do Sul

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL.
Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto Bloco - PFL; Annando Abílio - PMDB; EDivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; Wilson
Braga-PDT.
Pernambuco
Sérgio Guen:a - Bloco - PSB.
Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL; José Thomaz Nonô PMDB.
Sergipe
Jerônimo Reis - Bloco - PMN; Wilson Cunha - Bloco PFL.

Bahia
Benito Gama - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Marcos Medrado - PP; Prisco Viana - PPR; Roland Lavigne Bloco-PL.
Minas Gerais

Mário de Oliveira - PP; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Carooso - PMDB; Paulo Delgado - PT; Raul Belém- BlocoPFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Sandra Starling - Pf..
Espfrito Santo
Nilton Baiano - PMDB; Theodocico Fen:aço - Blóco PTB.
Rio de Janeiro

Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - BlocoPFL; Eduaroo Mascarenhas - PSDB; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Lima Netto - Bloco'- PFL; Mareio Fortes - PSDB;
Noel de Oliveira - PMDB; Roberto Jefferson - Bloco-- PTB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Amaldo Faria de Sá PPR; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto

Adão Pretto - PT.

O SR. PRESIDENTE (Matheus Shmidt) - Encerro a Sessão, convocando outra para a próxima sexta-feira, dia 16, às 9 horas.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EMFASE DE EMENDAS OU RECURSOS

II - Rewrsos
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA D~ COMISSÃO ART. 24, TI PRAZO PARA APRESENfAÇAO DE RECUR.SO: ART. 58, § I°INIERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58,
§ 3° combinado com ART. 132, § 2°
1.1 COM pARE<;ERFS FAYORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:
N°. 1928-BI91 (EDUARDO JORGE) - Dispõe sobre a jornada de
trabalho e wtros aspectos referentes a organização do trabalho e
das çondiçõe5 ambientais dos trabalhadores que realizam suas
~vidades continuamente em terminais de video.
PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° 2~AJI)l (pAULO PAIM) - Dispõe sobre risco de iDegridade fisica dolrabelhaOOr'.
Prazo':'
Último dia: 1:4-6-95

NO 4555-A194 (NILSON GmsoN) - AlteIa dispositivos da Lei n°
3.999. de 15 de dezembro de 1961, que "altera o saIáriominimo
dos médicos e cirurgiões-dentistas".

-

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
PROJETOS DE DECRETO LEGI$LATIVO
NO 416-A194 (COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÁOEINFORMÁTICA)-Aprovacialoquerenova
a coo.cessão wtorgada à Sociedade R6dio EmissoIa Paranaense
SÃ. para expllx'ar serviço de radiodifusio de soos e imagens, na
cidade de CuriU"ba, Estado do PamnA,
Prazo\I
Último dia: 14-6-95
.
N° 00geA195 (COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃOElNFORMÁTICA).,..Aprovaoaloquefenov~,
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ra.r serviço de radiodifusão sonora em freq1i8ncia modulada, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.

permissio ootoIgada à Rádio Clube Alagoas Ltda., para. explorar
serviço de radiodifusão sonora em f'n:qü&1cia modulada, na
cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° 016-AJ9S (COMISSÃO DE C~NCIAE TECNOLOGIA, CO-

Junho de 1995

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° 051·AJ95 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovaoatoquereoova

MUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquercnova
a pemlissão outorgada à Rádio Difusom Siriema Ltda., para.
explorar sen'iço de radiodifusão SODlD em freqü8ncia modulada. na cidade de Guafra, Estado do Paraná.

a concessão outorgada à Rádio Imigrantes de Thrvo Ltda" pua
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
NO 018-A195 (COMISSÃO DE C~NCIAE TECNOLOGIA, CO-

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° 052·AJ95 (COMISSÃO DE C:ItNCIA E TECNOLOGIA,

MUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquenmova
a concessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás Ltda., para
.explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de GOiás, Estado de Goiás.

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rede Atltntico Sul de Radiodifusão Ltda., paia explorar serviço de radiodifusio sonora
em onda média, na cidade de Brusque, Estado de Santa Cata.
rina.

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° OZ5-AJ9S (COMISSÃO DE C~NCIAE TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovao ato que nmova
a concessão outorgada à Rádio e Televisão Tarobá Ltda., para
explorar sen'iço de radiodifusão de sons e imagem (televisão),
na cidade de Cascavel. Estado do Parani.

cidade de Turvo. Estado de Santa Catarina.

PrazoÚltimo dia: 14-6·95
N° 054·A195 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquereoova

a concessão outorgada à Rádio Cu1tuta de loinville Ltda., pua
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média. na

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° OZ6-AJ9s (COMISSÃO DE C~NCIA E TECNOLOGIA, CO·
MUNICAÇÃO E INFORMÃTICA)-Aprova o ato que outorga pennissão à Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
de~~~~~~ex~~~içode~~sio~

nora em freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de Vi~, Estado de Minas Gerais.

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
NO 035.A195 (COMISSÃO DE C~NCIAE TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao ato que renova

permissio à Rádio Cidade de Cascavel Ltda., para explom
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
cidade de Cascavel. Estado do Paraná.

PrazoÚltimo dia: 14-6-95
N° 042.A195 (COMISSÃO DE C~NCIA E TECNOLOGIA, CO-

cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

PrazoÚltãoo dia: 14-6-95
RELAÇAO DOS DF;.PUTADOS INSCRIl'OS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mts DE JUNHO
Data Dia
Hora
Nome
16
6··feira 10:00
Ricardo Gomyde
10:25
AroIdo Cedraz
10:50
EstherGrossi
11: 15
Efraim M<nis
11:40
ValdirColauo
12:05
Ricardo HeDclio
12:30
César Bandeira
12:55
13:20
Salatie1 Carvalho
19

2'-feira

MUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)-Aprovao ato que renova
a concessão outorgada à Sul Paraná RJldiodifusão Ltda., para
explorar serviçó de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Mateus do Sul, EstAdo do Paraná.

PrazoÚltimo dia: 14-6·95
N° 043.M5 (COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que
outorga permissão outorgada à Sociedade Rádio Montanhesa
Ltda., pua explorar serviço de radiodifusão sonora em fIeqü8ncia modulada, na cidade de Viçosa, Estado de Minas

Gem.

PrazoÚltimo dia: 14-6·95
N° 046-AJ95 (COMISSÃO DE C~NCIA E TECNOLOGIA, CO-

MUNICAÇAOEINFO~TICA-:-Aprovaoatoqueoutorga
.
concessão à Fundaçio Piooeira de Radiodifusão Educativa do
Paraná para ex~tar serviço de sons e imagens (televisão), na
cidade de Gu.npuava, Estado do ParaD6.

20

3'-feira

21

4'-feira

22

S'-feira

23

6'-feira

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55

FeuRosa
Confúcio Moura
Paulo Bomhausen
Rivaldo Macari
Adelson Salvador
José Pimentel

18:20

Jurandyr Paixão
Arolde de Oliveira
Elcione Barba.Iho

15:00
15:25
15:00
15:25
15:00
15:25

MUNICAÇÃOE INFORMÁTICA)-Aprovaoato querenova

10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55

permissão outorgada à Gazeta Commicações Ltda., pata expIo-

13:20

Prazo:" .
Último dia: 14-6·95
N° 047.A195 (COMISSÃO DE C~NCIA E TECNOLOGIA, CO-

AnaJl1lia
Bosco França

Márcia Marinho

Barbosa Neto
FJ;eire JI1nior
Saraiva Felipe
José Machado
Luciano Zicca
Os6rioAdriano

Eliseu Resende
Eraldo Trindade

Hermes Pan:ianello
Marcelo Batbieri.
ADtaúo Feijão

Inácio Anud8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Junho de 1995
2&-feira

26

27

3&-feira

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:70
15:00
15:25

Nedson Micheleti
Cássio Cunha Lima
Carlos Apolinário
Elton Ràmelt
Roberto Pessoa

28

4&-feira

29

S&-feira

30

6&-feira

CeciCunba

Joio Paulo
Vicente Cascione
Paes de Andrade
EliseuMoum
Severiano Alves
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15:00
15:25
15:00
15:25
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

Fumo de {'.astro
H6lio Bicudo
Benedito de Lira
Nelson Otoc:h
Simara Ellery
Valdenor Guedes '
Anivaldo Vale

anca FerI.'lI.IDe'Dta

Maria Valadio
Osvaldo Reis
Expedito 1l1nior
ADooio Balhmann
Matheus Scbmid

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Sala 14-A, Anexo II

A V I S O N° 10/95
RECeBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 09/06/95

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4 8 Sessão

Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1-

PROJETO DE LEI N° 1638/91 - do Sr. Jackon Pereira - que "Proíbe propaganda de
tabaco na televisão nos horários. que determina".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE
REDAÇÃO
Sala T-09, Anexo 11

A V I S O N° 24/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 08.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.
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A • Da Análise da Constitucionalidade, -Juridicidade e Mérito
PROJETO DE LEI N° 6.019/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de Crédito
Fundiário" _
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO

A V I S O N° 25/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 13.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2 8 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito
1-

PROJETO DE LEI N° 117/95 - do Sr. Benedito Domingos - que "dispõe sobre a
fixação do valor das multas por inadimplência,
constantes dos contratos de
financiamento, de compra a prazo, de locação de imóveis residenciais, de pagamento
de taxas de energia elétrica, de gás, de água e esgoto, de telefone ou quaisquer
outros tipos de contratos de adesão".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS
A V I S O N° 24/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 12/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 3a Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 459/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que"regula o isposto no inciso
11 do artigo 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob
domínio da União."
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

2-

PROJETO DE LEI N° 466/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "determina a estação ~os
serviços concedidos de transporte' rodoviário de· passageiros ~. - dá· outras
providências."
RELATOR: Deputado AGNALDO TIMÓTHEO
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A V I S O N° 25/95
RECEBIMENTO DE- EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 12/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
1-

Prazo: 5 Sessões
Decurso 3a Sessão

PROJETO DE LEI N° 4.085/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "cria a àrea de Proteção
Ambiental- APA do Rio Jaguaribe, no Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

A V I S O N° 26/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

1-

Início: 13/06/95
Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Decurso 2a Sessão
PROJETO DE LEI N° 3.792-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que"dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

-

,

COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E
COMÉRCIO
Plenário 19 - Bloco das Lideranças

P A U-T A

N° 23/95

Horário: 10 h
A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEi N° 3.941-B/89 - do Senado Federal - (PLS n° 89/89) - que
"dispõesobre o aviso prévio' e dá outras providências".
'
(Apensos os Projetos de Lei nOs 1.014/88, (1.227/88, 1.554/89, 1.656/89, 2.125/89,
2.337/89, 2.466/89, 2.943/89, 3.275/89, 3.403/89, 3.474/89, 3.497/89, 3.978/89,
3.989/89, 4.147/89), 4.223/89, 4.504/89, 4.690/90, 5.401190, 5.605/90, 5.739190,
6.049/90, 58/91, 754/91, 794191, 2.094/91, 2.690/92, 3.796/93).
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n° 3.941-B/89, principal, e aos apensos, com
adoção do 'Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

13286 Quinta-feira 15

2-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Junho de 1995

PROJETO DE LEI N° 3.875/93 - do Senado Federal - (PLS nO 125/90) - que
"dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3-

PROJETO DE LEI N° 999/88 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
retenção de salários e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei nO 2.534/89)
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSÓA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n° 999/88, principal, e ao Projeto de nO Lei nO
2.534/89, apenso, com Substitutivo
VISTA: O Deputado JÚLIO REDECKER apresentou voto em separado contrário ao
Projeto de Lei nO 999/88, principal, e ao Projeto de Lei nO 2.534/89, apenso

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4-

PROJETO DE LEI N° 2.022-B/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre
a proibição do uso de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos".
(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n° 2.022:.B/91, principal, e ao Projeto de Lei nO
3.260/92, apenso, com Substitutivo

5-

PROJETO DE LEI N° 3.457/92 - do Sr. Max Rosenmann - que "cria incentivo
fiscal do Imposto ·sobre Produtos Industrializados - IPI, para indústrias que venham a
se estabelecer em municípios, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

6-

PROJETO DE LEI N° 4.665/94 - do r. Max Rosenmann - que "estende os
efeitos da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, para profissionais e cooperativas
credenciados até a data que menciona".
RELATOR: Deputado ANTÓNio DO VALLE
PARECER: favorável, com emenda

7-

PROJETO DE LEI N° 216/95 - do Sr. Jorge Wilson' - que "assegura aos
portadores de deficiência física o direito de aquisição de automóveis com as
necessárias adaptações".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: favorável, com emendas
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A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

Início: 09/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APR~SENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1-

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO- PROJETO' DE LEI N° 4.915/95do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "regulariza a situação fiscal de aparelhos,
equipamentos e acessórios eletrônicos estrangeiros, nas condições que estabelece"
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

~

~

COMISSAO DE EDUCAÇAO, CULTURA E
DESPORTO
Sala 120-8, Anexo 11

A V I S O N° 42/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Inicio.: 14.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h 30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1-

'PROJETO DE LEI N° 287/95 - do Sr. Augusto Viveiros - ql:Je "veda cobrança de taxa
de inscrição em vestibular, nas universidades federais".
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: contrário

A Vf S O N° 43/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 16.06.95
Horário.: 9hàs 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSIÇOES' ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS POR
,MEMBROS DESTA COMISSÃO.
.
.
.

1·

PROJETO DE LEI N° 4.770/94 -do Poder Executivo - que "altera a Composição do
Conselho Deliberati'vo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação· FNDE".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável, com s,ubstttutivo
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2 -' PROJETO DE LEI N° 85/95 - do Sr. José Coimbra - que "reconhece a capoeira como
um desporto genuinamente brasileiro e dá outras providências",
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO
Sala T-12, Anexo 11

HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

A V i S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 8/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A - ADEQUAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
,
1-

PROJETO DE LEI N° 3.525-A/93 - da Sra. Jandira Feghali - que "dispõe sobre a
produção de medicamentos pelo Estado e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HOMERO OOUIDO

2-

PROJETO DE LEI N° 4.149/93 - do Poder Executivo (MSC 574/93) - que dá nova
redação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro de 1967".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

3-

PROJETO DE LEI N° 4.408-8/94 - do Poder Executivo (MSC 54/94) - que "dispõe
sobre a criação de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito do Ministério
do Exército e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

4-

PROJETO DE LEI N° 4.420-A/94 - do Poder Executivo (MSC 87/94) - que "dispõe
sobre a ocupação, utilização e o exercício de atividades na faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

5-

PROJETO DE LEI N° 193-A/95 - do Sr. .Álvaro Valle - que "ins~itl,Ji o Prêmio Padre
José de Anchieta".
RELATOR: Deputado JAIME FERNANDES

B - MÉRITO:
6 -: PROJETO DE '-EI N° 4.959-A/90 - do Sr. Paulo Mourão - que "concede isenção em
.
favor de estabelecimento de ensino agrícola".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

Junho de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quinta-feira 15 13289

7-

PROJETO DE LEI N° 749/91 - do Sr. Chico Vigilante - que "isenta do Imposto de
Renda a gratificação natalina".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

8-

PROJETO DE LEI N° 1.029/91 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dá nova redação ao
artigo 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, que dispõe sobre o cheque".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

9-

PROJETO DE LEI N° 1.308-A/91 - do Sr. Pauderney Avelino - que "dá nova redação a
dispositivo da Lei nO 7.965, de 22 de dezembro de 1989, que cria Área de Livre
Comércio no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

10 - PROJETO DE LEI N° 1.832-A/91 - do Sr. Pauderney Avelino - que "modifica
dispositivo do Decreto-lei nO 288, de 28 de fevereiro de 1967, que altera as
disposições da Lei n° 3.173, de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de
Manaus".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
11 - PROJETO DE LEI N° 2.034/91 - do Senado Federal (PLS nO 168/91) - que "dispõe
sobre os prazos dos contratos de depósito em papel-moeda em instituições
financeiras e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
12 - PROJETO DE LEI N° 3.239-A/92 - do Sr. Jaques Wagner e outros 8 - que "dá nova
redação ao inciso V do artigo 6° da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 198a, que
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES
13 - PROJETO DE LEI N° 272/95 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a dedutibilidade de
contribuições a entidades sindicais ou classistas e de previdência privada, na
formação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado FELlX MENDONÇA
14 - PROJETO DE LEI N° 363/95 - do Sr. José Coimbra - que "isenta do Imposto de
Renda, no limite que estabelece, os rendimentos de pessoas físicas nas condições
que especifica".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
15 - PROJETO DE LEI N° 379/95 - do Sr. Laire Rosado - que "permite· deduzir da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física as despesas com aluguel da residência
do contribuinte".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL
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16 - PROJETO DE LEI N° 4.926/95 - dos Srs.. Koyu lila e Rubens Lara - que "altera valores
das penas de multa previstos nos artigos 8°,9° e 10° da lei de número 8.137, de 27 de
dezembro de 1990 (que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e
contra as relações de consumo e dá outras providências)".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Sala T-16 - Anexo 11

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 16.06.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
:Jecurso: -

1-

PROJETO DE LEI N° 964-A/91 - do Sr. Aroldo Cedraz - que "estabelece critérios para
aplicação de recursos federais destinados à eletrificação rural em apoio a projetos de
irrigação no Nordeste."
.' RELATOR: Deputado JOSÉ TUDE

2-

PROJETO DE LEI N° 2.355/91 - do Sr. Ary Kara - que "modifica o artigo 27 da Lei nO
2.004, de 3 de outubro de 1953, com a redação dada pelas Leis nO 7.453, de 27 de
dezembro de 1985, 7.525, de 22 de julho de 1986 e 7.990, de 28 de dezembro de
1989." "
RELATOR: Deputado RIVALDO MACARI

COM1SSÁO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo 11

A V I S O N° 19/95
RECEBIMENTO' DE EMENDAS
Início.: 09/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

~R~JETO DE LEI N° 2.144/91 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a
Indicação de representante dos aposentados para o Conselho Nacional da
Seguridade Social, instituído pela Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, e para os
Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Previdência Social instituídos pela
Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 li.
'
RELATO~: Deputado JOSÉ PINOTII
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2-

PROJETO pE LEI N° 3.097/92 - do Sr. Augusto Carvalho -,que "dispõe sobre a
eleição de diretores de fundos de pensão patrocinados por empresas estatais e
sociedades de economia mista".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

3-

PROJETO DE LEI N° 4.368/93 - do Sr. Augusto Carvalho - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 80 da Lei nO 8.069, de 13 de outubro de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

4-

PROJETO DE LEI N° 463/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "obriga a instalação de
gerador de energia elétrica, com sistema automático de" ácionameritó, em todas as
salas de cirurgia dos hospitais ou ciínicas do serviço de saúde do País".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
.

5-

PROJETO DE LEI N° 468/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "altera a redação do
inciso V do caput do artigo 2° da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

6-

PROJETO DE LEI N° 469/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "estabelece medidas de
proteção ao trabalho do menor, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA

7-

PROJETO DE LEI N° 520/95 - do Sr. José JanÉme - que "concede isenção de tributos
e de' contribuições sociais aos aposentados e serviqores públicos inativos".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

8-

PROJETO DE LEI N° 548/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "autoriza o
parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas em geral, na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

-

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
.
SERVIÇO PÚBLICO
.
Sala T-14 - Anexo"

A V I S O N° 19/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS.
Início: 8/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
~

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão
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1-

PROJETO DE LEI N° 1.192/91 - da Sra. Marilu Guimarães - que "dispõe sobre a
regulamentação do parágrafo 40 do artigo 225 da Constituição Federal, no que se
refere ao Pantanal Matogrossense".
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA

2-

PROJETO DE LEI N° 1.542/91 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre à
obrigatoriedade do exame de prevenção do câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

3-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 2.267-C/91 - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 860 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

4-

PROJETO DE LEI N° 2.400/91 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "considera penosa
a atividade profissional dos trabalhadores que especifica".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

5-

PROJETO DE LEI N° 4.285-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - (PL nO 4.691/94,
apensado).., que "altera a Lei nO 7.542, de 26 de setembro de 1986".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

6-

PROJETO DE LEI N° 271/95 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta e modifica
dispositivos do artigo 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada na construção da moradia própria".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

7-

PROJETO DE LEI N° 387/95 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "veda, no calendário das
eleições gerais, concursos públicos e exames vestibulares, a designação de dias ou
datas coincidentes com os consagrados a eventos religiosos e ao exercício do culto,
de qualquer crença".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

8-

PROJETO DE LEI N° 391/95 - do Sr. João Mellão Neto - que "dispõe sobre as
relações individuais ae trabalho e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

9-

PROJETO DE LEI N° 392/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "altera o artig9 70 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

Junho de 1995

DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (:Seção 1)

Quinta-feira 15 13293

10 - PROJETO DE LEI N° 394/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que. "dá nova redação ao
artigo 449 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
..

11 - PROJETO DE LEI N° 395/95 - do Sr. José Carlos Coutinho. - que "acrescenta
dispositivo ao artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES
12 - PROJETO DE LEI N° 396/95 - do Sr. João 'Fassarela - que. altera dispositivos da Lei nO
605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o
pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
13 - PROJETO DE LEI N° 397/95 - do Sr. Franco Montoro - que "institui o abono de
permanência em serviço".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO
14 - PROJETO DE LEI N° 400/95 - do Sr. Alexandre Santos - que "estabelece a
participação das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos na
promoção e incentivo à educação, às pol íticas que visem à redução do risco de
doenças e nos programas de construção de moradias e de melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
15 - PROJETO DE LEI N° 404/95 - do José Aldemir - que "cria a Ordem Nacional de
Serviços e as Ordens Regionais de Serviços e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
16 - PROJETO DE LEI N° 405/95 - do, Sr. Fernándo Zuppo - que "institui direito de
precedência de atendimento em repartições públicas e estabelecimentos privados à
clientela que especifica".
'
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
17 - PROJETO DE LEI N° 410/95 - çlo Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
utilização de terras públicas' pela&i=>refeituras Mun~cipais"
RELATOR:' Deputado JAIR SIQUEIRA
.18 - PROJETO DE LEI N° 418/95 - do Sr. Cunha Bueno ~ que altera a Lei n° 8.666, de 21
.de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição-Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
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19 - PROJETO DE LEI N° 426/95 - do Poder Executivo (MSG N° 488/95) - que "altera
dispositivos da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, da Lei nO 6.420, de 3 de
junho de 1977 e da Lei nO 7..177, de 19 de dezembro de 1983, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes universitários".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
20 - PROJETO DE LEI N° 445/95 - do Sr. Regis de Oliveira - que ."dispõe sobre a
regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais
dos Instrumentadores Cirúrgicos".
RELATOR: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

A V I S O N° 20/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 16/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1-

PROJETO DE LEI N° 3.486-8/92 - da Sra. Socorro Gomes - que "dispõe sobre as
relações de trabalho rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

2-

PROJETO DE LEI N° 130/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "estabelece normas sobre a
realização de concursos' públicos para admissão de servidores civis no âmbito da
União".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES
Sala 135-A - Anexo 11

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 08/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

1-

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

PROJETO DE LEI N° 419/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalar equipes de socorro a acidentados nas principais estradas
do país e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM
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PORTARIAS
PORTARIA N" 31195
O Primeiro Secretário da CâmaIa dos Dep.1tados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso II
do art. lOdo Ato da Mesa nO 205, de 1990, resolve, credenciar a
Senhora CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM
SOARES como Representante do Conselho Fedem! de Engenharia, Arquitetura e AgronomialCONFEA.
Câmara dos Dep.1tados, 14 de junho de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário

PORTARIA N° 32195
O Primeiro Secretário da CâmaIa dos Dep.1tados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso II
do art. 1° do Ato da Mesa nO 205, de 1990, resolve, Credenciar o
Senhor ROMULO CASTELO BRANCO OSORIO como Representante da Associação Nacional de Editores de Revistas Técnicas,
Especializadas e DirigidaslAnatec.
Câmara dos Dep.1tados, 14 de junho de 1995. - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

CONn~ÃODEDmEITOSHUMANOS

Termo de Reunião
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e noventa e cinco, a Comissão de Direitos Humanos deixou de
se reunir, por falta de quorum.
O livro de presença registrou o comparecimento dos seguintes Deputados: Nilmário Mimnda, Agnelo Queiroz, Pedro
Wilson, Jair Siqueira, Marta Suplicy, Hélio Bicudo e Fernando
Gabeira. E, pam constar, eu, Teresinha de Lisiex Franco Miranda, la,vrei o presente Teono , que será assinado pelo Presidente e encaminhado à p.1blicação. - Dep.1tado Nilmário Miranda, Presidente.
CO~ÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO
15" I!eunião (Ordinária) ReaHzada em 7 de junho de 1995.
As dez horas e cinqüenta e cinco minutos do dia sete de junho de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário nO 15 do
Anexo II da CâmaIa dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultum e Desporto. Presentes os SIS. Deputados Severiano Alves - Presidente; Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo Lima - Vice - Presidentes; Alexandre Santos, Álvaro Valie,
Carlos Alberto, Elias Abrahão, Eurico Mimnda, Expedito Júnior,
Flávio Aros, Lydia Quinan, Maria Elvira, Mauncio Requião, Mário de Oliveira, Nelson Marchezan, Pedro Wilson, Ricardo Barros,
Ricardo Gomyde, Sfivio Torres, Ubaldino Júnior, João Fassarella
e Wilson Branco. Deixaram de registrar suas presenças os Deputados Augusto Nardes, Esther Grossi, Lindberg Farias e Osvaldo Bioldri. Ata: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura das Atas das
reuniões anteriores, realizadas nos dias 17-5-95 e 18-5-95, em virtude
de terem sido suas cópias distribJídas pam conhecimento prévio. Em
votação, foram elas aprovadas unanimemente. Comunicações: a) o
Presidente infOlDlOU que no dia 23 de maio foi feita a Distriooíção de
Proposições n° 18195 e no dia 31 de maio a de n° 19/95, confonne cópias distribJídas. b) solicitação aos Dep.1tados relatores de matérias na
Comissão, a :fim de que observem os prazos de exame regimentais,
pam agilizar o processo legislativo.

Ordem do Dia - A - Requerimento: 1 - Requerimento nO

7/95 - do Sr. Mauricio Requião - que "requer seja convidado a
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comparecer a esta Comissão o Presidente da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, Sr. José Luiz Portela Pereira, a fIm de
explanar sobre os projetos atinentes àquele órgão". Em votação,
aprovado unimemente. Em seguida, o Presidente passoo a presidência dos trabalhos ao Deputado Fernando Zuppo. B - Proposição Sujeita à Apreciação pelo Plenário da Casa: Tramitação
Ordinária: 2 - Projeto de Resolução nO 9/95 - do Sr. Paes Landim
- que "autoriza a Mesa da Câmara a promover, através de convênio com a Fundação Biblioteca Nacional, a edição de uma biobibliografIa do Barlio do Rio Branco, em comemoração do
sesquicentenário de seu nascimento". Relator: Deputado Severiano
Alves. Parecer Refonnulado: Favorável. Em votação, aprovado
unanimemente. Logo após, o Dep.1tado Severiano Alves reassumiu a presidência. C - Proposições Sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões: Tramitação Ordinária: 3 - projeto de Lei nO .
2.029-Al91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a criação
da Tarifa Aérea de Incentivo Cultural e dá ootras providências".
Relator: Deputado Nelson Marchezan. Parecer: Favorável. Discutiram a matéria os Deputados Maria Elvira; Marisa Serrano, Eurico Miranda, Nelson Marchezan, Carlos Alberto, Alvaro Valie e
Elias AbIbão. Concedida Vista ao Dep.1tado Eurico Miranda. - 4Projeto de Lei nO 3334192 - do Sr. Jackson Pereira - que "denomina 'Aeroporto Internacional Ulisses Guimarães' o aeroporto intemacionallocalizado na cidade de Guaru1hos, no Estado de São
Paulo". Relator: Deputado Mário de Oliveira. Parecer: FavoráveL
Discutiram a matéria os Deputados Carlos Alberto e Elias Abrhão.
Concedida Vista Conjunta aos Deputados Elias AbIbão, Paulo
Lima e Fernando Suppo. 5 - Projeto de Lei nO 3.631193 - do Sr.
Jackson Pereira - que "deteonina a veiculação, pelas emissoras de
radiodifusão de sons e imagens, semanalmente, de um fJlme longa
metragem e, trimestralmente, de um fJlme inédito, ambos de produção nacional". Relator: Deputado Carlos Alberto. Parecer: FavoráveL Discutiram a matéria os Deputados Eurico Mimnda e
Carlos Alberto. Concedida Vista ao Deputado Álvaro Valie. 6 Projeto de Lei n° 3.792193 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências". Relator: Deputado Mauricio Requião. Parecer: Favorável, com Emendas. Em 10-5-95 foi
concedida Vista à Deputada Maria Elvira, que devolveu o projeto
sem manifestação escrita. Discutiu a matéria a Dep.1tada Maria Elvira. Em votação, aprovado unanimemente o parecer do relator.
Neste momento, a Deputada Maria Elvira, em razão da cirurgia
sofrida pelo Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato Souza, sugeriu que a Comissão encaminhe correspondência manifestando o
desejo de pronto restabelecimento do Sr.Ministro. 7 - Projeto de
Lei n° 4.809/94 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá a denominação de 'Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais' ao aeroporto localizado no Município de São José dos Pinhais, Estado do
Paraná". Relator: Deputado Ricardo BlI1TOs. Parecer: Favorável.
Discutiram a matéria os Dep.1tados Alvaro Valie, Carlos Alberto,
Maria Elvira, Ricardo BlI1TOs, Elias AbIbão e Ricardo Gom.yde. O
Dep.1tado Alvaro Valie, em razão de dúvida sucitada quanto ao
mérito da matéria, esclareceu tratar-se de matéria cujo mérito é da
Comissão, apesar da ementa omitir o fato de o Aeroporto de São
José dos Pinhais ter o nome do ex-Presidente da República, Afonso Pena, e o autor do projeto, ao propor a mudança de nome do
aeroporto, pratica, na realidade, uma anti-homenagem cívica. Concedida Vista ao Deputado Ricardo Gomyde. 8 - Projeto de Lei nO
67/95 - do Sr. Mendonça Filho - que "altera o parágrcú"o 2° do art.
16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fIxa noonas
de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outIas providências". Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer: Contrário. Concedida Vista ao
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Deputado Carlos Alberto. 9 - Projeto de Lei nO 118/95 - do Sr.
Marquinho Chedid - que "institui desconto especial para estudantes carentes no transporte coletivo urbano e dá outras providências". Relator: Deputado Alexandre Santos. Parecer: Contrário.
Discutiram a matéria os Deputados Alexandre Santos e Marisa
Serrano. Concedida Vista Conjunta aos Deputados Eurico Miranda, Ricardo Gomyde e Expedito Júnior. 10 - Projeto de Lei nO
119/95 - do Sr. Mário Negromonte - que "dispõe solre a inserção
do número do CPF ou carteira de identidade nos cartões da sena,
quina e loteria esportiva". Relator: Deputado Carlos Alberto. Parecer: Favorável ao projeto e à emenda apresentada na Comissão.
Discutiram a matéria os Deputados Eurico Miranda, Ubaldino Júnior, Carlos Alberto e Flávio Arns. Concedida Vista Conjunta aos
Deputados Expedito Júnior e Eurico Miranda. 11 - Projeto de Lei
n° 162/95 - do SrAlexandre Ceranto - que "estabelece exigência
para a expedição dos certificados de conclusão dos cursos de 2°
grau e de bacharel em Letras e Ciências Pedag6gicas". Relatora:
Deputada Marisa Serrano: Parecer: Contrário. Concedida Vista ao
Deputado Ricardo Barros. 12 - Projeto de Lei nO 197/95 - do Sr.
Roberto Rocha -. que "determina a inclusão, no coniculo pleno
dos estabelecimentos de 1° e 2° graus, da disciplina ''Introdução às
Nonnas de Trânsito". Relator: Deputado Augusto Nardes. Parecer:
Favorável, com Substitutivo. Concedida Vista ao Deputado Expedito Júnior. 13 - Projeto de Lei nO 217/95 - do Sr. Jorge Wilsonque ''veda a cobrança de taxa de matricula, nos estabelecimentos
de ensino de 1° e 2° graus, nos casos que especifica". Relatora: Deputada Lydia Quinan. Parecer: Contrário. Discutiram a matéria os
Deputados Lydia Quinan, Ricardo Gomyde, Carlos Alberto e Elias
Abrahão. A relatora requereu que o projeto fosse retirado de pauta.
Em votação, aprovado unanimemente o requerimento. Adiada a
discussão. 14 - Projeto de Lei nO 252195 - do Sr. Ricardo Izarque "altera dispositivo da Lei nO 7377, de 30 de setembro de
1985, que "dispõe solre o exercício da profissão de Secretário e
dá outras providências". Relatora: Deputada Maria Elvira. Parecer:
Contrário. A relatora requereu o adiamento da discussão. Em votação, aprovado unanimemente o requerimento. Em seguida, o Sr.
Presidente submeteu à deliberação do Plenário o nome da DIA Virgínia Maria de Moraes Mesquita para assumir o cargo de Assessor
Técnico Adjunto da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
que foi aprovado unanimemente. Antes de encerrar os trabalhos, o
Presidente convocou Reunião de Audiência Pública para o pr6ximo dia oito de junho, quinta-feira, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta e dois minutos. o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos.
E, para constar, eu, Célia Maria de Oliveira, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida, discu'\ida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no Diário do Congresso
NacionaL Deputado Severiano Alves, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
218 Reunião (Ordinária), realizada em 14 de junho de 1995.
No dia 14 de junho de 1995, às 10 horas e 50 minutos, no
Plenário 10, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência de seu titular, Deputado Gonzaga Mota, presentes os seguintes Deputados:
Mussa Demes, Vice-Presidente; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima,
Gennano Rigotto, Homero Oguido, Luís Roberto Ponte, Pedro
Novais, Augusto Viveiros, Félix Mendonça, Manoel Castro, Os6rio Adriano, Basílio Vilani, Francisco Dornelles, Saulo Queiroz,
Yeda Crusius, Celso Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres,
José Fortunati, Eujácio Simões, e João Pizzolatti (Titulares); Antônio do Valle, João Almeida, Paulo Ritzel, Hugo Lagranha, Arnaldo Madeira e Luiz Carlos Hauly (Suplentes). Deixaram de
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comparecer os Deputados Hermes Parcianello, Benito Gamá, Jaime Fernandes, José Carlos Vieira, Roberto Brant, Delftm Netto,
Paulo Mourão, Antonio Kandir, Jackson Pereira, Marcio Fortes,
Marcia Cibilis Viana, Max Rosenmann, José Janene, Sérgio Naya,
João CoIaço, José Chaves e Jurandyr Paixão. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Foi aprovada,
unanimemente, a Ata da 19a reunião, realizàda em 7 de junho. Expediente: o Presidente levou ao conhecimento da Comissão a Distribuição n° 23, efetuada em 8 de junho. Ordem do Dia: 1) Projeto
de Lei nO 3.225/89 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios (MSG nO 2/89) - que "dispõe sobre a criação da
Carreira Judiciária na Justiça de la e 2 a Instâncias do Distrito Federal e dos Territórios e seus cargos, fIXa os valores de seus vencimentos e dá outras providências". Relator: Deputado Paulo
Mourão. Parecer Reformulado: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo adotado na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público. Vista: o Deputado
José Fortunati devolveu o Projeto, sem manifestação escrita. Em
virtude da ausência do relator, o parecer foi lido pelo Deputado
José Fortunati, que aproveitou o ensejo para justificar o pedido de
vista que formulara em reunião anterior, como o intuito de propor
subemenda àquele substitutivo, o que no entanto não ocorreu por
impedimento regimental, já que à Comissão de Finanças e Tributação competia apenas o exame da adequação fmanceira e orçamentária da matéria. Em votação: Aprovado, unanimemente, o
parecer do relator. 2) Projeto de Lei nO 3.461/89 - do Senado Federal (PLS 109/89) - que ''regulamenta o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal". Relator: Deputado Saulo Queiroz. Parecer:
pela incompetência da Comissão para se manifestar solre a matéria. Em votação: Aprovado, unanimemente, o parecer do relator.
3) Projeto de Lei nO 39/95 - do Poder Executivo (MSC 183/95)que "dispõe sobre a assunção, pela União, de operações de crédito
contratadas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE
junto a bancos franceses, bem como de obrigações previstas nos
respectivos contratos comerciais, fnmados para o fmanciamento
da construção da Usina Termelétrica de Candiota III, Unidade I".
Relator: Deputado Gennano Rigotto. Parecer: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, declaraudo como não escrita a
emenda apresentada na Comissão. Vista Conjunta: os Deputados
Pedro Novais, Benito Gama, Yeda Crusius, Basílio Villani e José
Fol1:unati devplveram o Projeto, sem manifestação escrita. Com a
palavra, o Deputado Pedro Novais manifestou-se satisfeito com as
explicações apresentadas pelo relator, respondendo aos questionamentos que derl\!ll origem ao pedido de vista conjunta que, com
outros membros, inteqmsera em reunião anterior. Em Votação:
Aprovado, unanimemente, o parecer do relator. <1-) Projeto de Lei
nO 3.268-N92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o fornecimento de seringas e agulhas descartáveis esterilizadas, em Centros
de Tratamento e Recuperação de Usuários de Drogas credenciados". Relator: Deputado Homero Oguido. Parecer Reformulado:
pela adequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto e das emendas adotadas na Comissão de Seguridade Social e Família. Em votação: aprovado, unanimemente, o
parecer do relator. Nos termos do 3rt. 43, caput, do Regimento Interno, o Presidente passou a presidência ao Deputado Edinho Bez.
5) Projeto de Lei n° 3.953-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que
"concede pensão especial a Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré". Relator: Deputado Gonzaga Mota. Parecer: pela
adequação fmanceira e orçamentária, com emendas. Ao concluir a
leitura de seu parecer, o Deputado Gonzaga Mota assinalou que,
com o Projeto se tributava significativo e justo reconhecimento a
um dos últimos poetas populares'do NOIdeste. Em votação: aprovado nnanimemente, o parecer do relator. 6) Projeto de Lei nO
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4.54G'94 - do Sr. Valdir Colato - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, pam Prefeituras Municipais, na aquisição de ambulâncias, e dá outras providências".
Relator: Deputado Pedro Novais. Parecer: pela inadequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 7) Projeto de Lei n°
226195 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre o conlrole
externo dos recursos transferidos, pela União, Estados, Distrito
Fedeml e Municípios". Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer:
pela adequação fmanceim e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de pauta para reexame, por solicitação do Deputado Basílio Villani. Nos tennos do
52,,'§;511; do"Regim.ento
Interno, foi apreciada a seguinte matérià:.' 8)PrOjét(),~' Lei:lJ,'';
435195 - do SenadQ Fedeml (PLS 2'2195 - que "dispõe sobre o resgate de quotas da União pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
- FND, e dá wlras providências". Relator: Deputado Mussa Demes. Parecer: pela adequação fmanceim e orçamentária do Projeto
e do PL n° 27/95, apensado; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e pela rejeição do PL, apensado. Discutimm a matéria os Depu-

ate
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tados Pedro Novais, Firmo de Castro, Saulo Queiroz, Manoel Castro, Luís Roberto Ponte, Fernando Torres, Augusto Viveiros, José
Fortunati, Basílio Villani, Coriolano Salles e Luiz Carlos Hauly.
Nesse período, os Deputados Fernando Torres e José Fortunati
anunciaram que iriam requerer vista conjunta do Projeto, alegando
insuficiência de infonnações, mas não fonnalizaram o intento
diante dos esclarecimentos então colocados pelos que diseutimm a
matéria. Além de explicações sobre a modalidade prevista pam o
resgate das quotas do FND, fomm feitos apelos no sentido da votação, pelos inconvenientes que decorreriam do adiamento da deliberação, inclusive pelo pouco pmzo que ainda restava até o
recesso parlamentar. Em votação: aprovado o parecer do relator,
Óonmap YOto:'dQ~tado José Fortunati. Encermmento: Nada
inilishavêndoll'iratar, o Presidente encerrw os trabalhos às 13 horas e 5 minutos, tendo antes marcado reunião para quarta-feira, dia 21
de junho, às 10 horas. E para constar, eu, Maria linda Magalhães,
Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário do
Congresso Nacional. Deputado Gonzaga Mota, Presidente.
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Uboldino Júnior

Lider: LUlZ CARLOS SANfOS
Almino Affonso
Benito Gama
Jaclcson Pereira

COMISSÕES PERMANENTES - - - - - - - - - - . . . ,
COMISSÃO :pE AGRICULTURA
E POUTICA RURAL
Presidente: Alcides Modesto (P1)
1° Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)
Suplentes
Titulares
PFlIPTB
Albérico Conleiro
Aberlardo Lupion
Antônio Ueno
Adauto Pereim
Benedito de Lira
Carlos Melles
Betinho Rosado
Davi Alves Silva (PMN)
Eliseu Moora
Hugo Rodrigues da Cunha
Jonival Lucas
João Ribeiro
José Mócio Monteiro
José Borba
Lael Varella
José Rocha
Luiz Braga
JólioC6sar
Marilu Guimarães
Mendonça Filho
Philemon Rodrigues
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Pedrinho Abrio
PMDB
Dilso Sperafico
Andre Puccinelli
Fernando Comes
Anibal Gomes
Marisa Serrano
Annando Costa
Newton Cardoso
João Thomé Mestrinho
Noel de Oliveira
José Aldemir
Pedrolrojo
Olávio Rocha
Udson Bandeira
Oreino Gonçalves
WIlson Branco
Sílas Brasileiro
Wilson Cignacbi
Tetê Bezerra
2 vaga (s)
Valdir Colatto
1 vaga (s)
PSDB
Arnon Bezerra
Antônio Aureliano
Augusto Nardes (PPR)
Eduardo Barbosa
Carlos Mosconi
Elias Murad
Herculano Anghinetti
Ezidio Pinheiro
Salvador Zimbaldi
Ivo Mainardi (pMDB)
Saulo Queiroz (PFL)
Osvaldo Coelho (PFL)
PPR
Célia Mendes
Anivaldo Vale
Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Maria Valadão
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
José Teles
Telmo Kirst
Roberto Balestra
PI'
Fernando Fen;o
AdãoPretto
João Coser
Alcides Modesto
Luiz Mainardi
Domingos DutIa
Paulo Rocha
José Frits'ch
Waldomiro Fioravante
Padre Roque
PP
Dolores Nunes
Augustinho Freitas
João Maia
Dilceu Sperafico
Marcani Perillo
Romel Anizio
PDT
AirtonDipp
Luiz Durão
Odílio Balbinotti (S/ Part.)
Carlos Cardinal
Giovanni Queiroz
Oscar Goldoni

PSBJPMN

Hilário Coimbra (PTB)

Gervásio Oliveim
Raquel Capiberibe

Adelson Salvador
BentoLelis
PCdoB

1 vaga (s)

Nelson Meurer (PP)
PPS

Luís Barbosa (PTB)
Augusto Carvalho
Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE cIftNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (P1)

Titulares

Suplentes
PFlIPTB

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto
Mauro Fecury
Mendonça Filho
Vilson Santini
1 vaga (s)

Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Conleiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieim
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedrolrojo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Geddel Vieim Lima
Heurique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Maurício Requião
Zaire Rezende
2 vaga (s)

PSDB

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto
Ayres da Cunha
FlávioArns
PPR

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

PUPSDIPSC
Ronivon Santiago

Roland Lavigne

Zé Gomes da Rocha

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Nelson Marchezan
Raimundo Santos (PP)

PI'
AnaJólia

Chico Ferramenta

Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
WemerWanderer (PFL)

Esther Grossi
Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)
Pedro Wilsoo.

Eduardo Mascarenhas
Régis de Oliveira
Vicente Am.lda
Zulaie CobIa

Laprovita Vieira
Sérgio Naya
Silvemani Santos

Jarbas Lima
Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Émerson Olavo Pires
Franco Montoro
lldemar Kussler
Rommel Feijó

PPR

PP
Edson Queiroz
Flávio DeIZi
VadãoGomes

PDT
Antônio Joaquim
Cunha Lima (S/Part.)
Edson Ezequiel

Eurípedes Miranda
Itamar Serpa
Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC
Augusto .Farias
Marquinho O1edid
Pedro Canedo

João Colaço (PSB)
Romel Anízio (PP)
Valdemar Costa Neto

PSBJPMN
Jerônimo Reis
Sérgio Guerra

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Adhemar de Barros
Alzira Ewertoo.
Nelson Marchezan

RicaJ:do Izar
Roberto Balestra

PT

Milton Temer
Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden santiars>
1 vaga s)

Hélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

PP
Marconi Perillo
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Alcione Athayde
Mário de Oliveira
Raimundo Santos

PCdoB

PDT

Inácio Am.lda

Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Esphito Santo
Reunião: quartas-feiras-1Oh
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

PLlPSDIPSC

COMISSÃO DE CONSTITUI~ÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇ O
Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-~sidente: Valdenor Guedes(Pp)
3° Vice-Presidente: Zulaie CobIa (PSDB)

Titulares

PSBJPMN
Jerônimo Reis
1 vaga

PCdoB

AtilaLins
Ciro Nogueira
Jair Soares
JairoAzi
José Carlos Aleluia
José Rezende
Júlio César
Maluly Netto
Mauócio Najar
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro
1 vaga

PMDB

Haroldo Lima

PPS .
Jairo"Carneiro (PFL)

Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 1011
Local: Plenário, Sala 1
Telefoo.es: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA 00 CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomauno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

Titulares
Alberico Filho
Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão
Fernando Diniz
João Thome Mestrinho
José Priante
Luiz Fernando
Michel Temer
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB
Almino Affonso
Danilo de Castro

Augusto Farias
De Velasco

Aldo Arantes

SuP1e9tes

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne
Alexandre Cardoso
Nilsoo. Gibson

PFUPTB
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de AndIada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascioo.e
Vilmar Rocha

Eurlpedes Miranda
Magno Bacelar (S/ Part.)
Severiano Alves

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
EnioBacci

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Suplentes
PFUPTB

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
SalomãoCmz
Sarney Filho
Vilson Santini

Aroldo CedIaz
Carlos da CarbIas
José Carlos Vieira
José CoimbIa
Ricardo Barros
Teima de Souza (PT)

PMDB
AlberlcoFilho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

O1icão Bógido
Inácio Am.lda (PCdoB)
Marcos Lima
Tete Bezerra
Valdir Colatto

Nelson Otoch
Roberto França
Zulaie Cobra

PDT

PLlPSDJPSC
Eurico Miranda
Jair Bolsonaro
J086 Carlos Lacerda

Robson Toma (S/ Part.)

De Velasco

PSBJPMN
Ubaldino Júnior

PT
Domingos Dutra
Ivan Valente
Marta Suplicy

Gilney Viana
J086 Machado
1 vaga
PP

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Laura Carneiro
Silvemani Santos

PDT
Itamar Serpa

Sérgio Carneiro
PLlPSDJPSC
Robson Toma (S/ Part.)

Elton Rohnelt

PSBJPMN
Gervásio Oliveira
Secretário: Aurenilton Amnma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lCIJ.
Local: Sala 3, Anexo U, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935 .

João Colaço

Adelson Salvador

COMISSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO
Presidente: Pauderney Avelino (pPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares

Suplentes

PFLIPTB
Carlos MeDes
Félix Mendonça
Hugo RO<bigues da Cunha
Jaime Martins
João Ribeiro
Roberto Brant
1 vaga (s)

Betinho Rosado
J086 Mácio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti
PMDB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P1)
10 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
2° Vice-Presidente: Ubeldino Junioc (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Suplentes
PFLIPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Fenaço
Vilmar Rocha

Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

Fernando Lopes
J086 Carlos Coutinho

PPR
Agnaldo Tim6teo
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

Titulares

Wigberto Tartuce

Laura Carneiro

PSDB
Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa FeJippe

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
J086Rocha
Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Antônio do ValIe
Dilso ~rafico
Enival Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Francisco Diógenes
Gonzaga Meta
Jurandyr Paixão
Maria Elvira
Ricardo Rique
Sandro Mabel
PSDB
Antônio Kandir
Domingos Leonelli
Fernando Torres
José de Abreu

Herculano Anghinetti
JoséAm'bal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli
PPR
Jálio Redecker
Mário Cavallazzi
Pauderney Avelino

Mfonso Camargo
Alzira Ewerton
Fausto MarteDo

PT

PMDB
Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho
Rubens Cosac
Nilton Baiano
1 vaga (s)

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão
PSDB

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira
'fuga Angerami

FlávioArns
Ddemar Kussler
J086Aníbal
PPR
Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos (PP)
Zé Gomes da Rocha (PSD)

Fernando Ferro (P1)
Maria Valadão
Marta Suplicy (P1)

PP
Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Dilceu Sperafico
José Janene

PDT
Cunha Lima (S/Part.)
Max Rosenmann (S/ Part.)
Magno Bacelar (SI Part.)
Vicente André Gomes
PLlPSDJPSC
Francisco Horta
1 vaga(s)

PSBJPMN

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Bosco França
PCdoB

Aldo Rebelo

PP
Francisco Silva·

José Machado
Luciano Zica
Miguel Rosseto

Ricardo Heráclio

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

Aldo Arantes

PRP
Valdomiro Meger

Adhemar de Barros Filho

João Pizzolatti (PPR)

Seçretúia: Anam61ia Ribeiro CaTeia de Ara11jo

BeDitoGama
Felix MendoDça
Jaime Fernandes
J0s6 Carlos Vieira
Manoel Castro
MussaDemes
0a6ri0 Adriano
Roberto BDDl

RcuniIo: quuta-fcira-1<IJ
Local: Pleúrio, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefooes: 318-7024 a 7026

coMISsÃo DE EDUCACÃO,
CULTURA EDESPOR'l'O
Pmlidente: Severiano Alves (pD'I)
1- Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PD'I)
r Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Suplentes
PFIJPTB

Jairo C811leiro
J0s6JOl'ge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Roberto Jeffersoo
Vicente Cascione

PMDB
Femando Gonçalves (l7I'B)
Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

BliuAbnbio
UdiaQuinan
Maria Elvira
MariJa Semno
Mauricio Rcquiio

Hugo~
Joio
Lima Netto
MauroLqles

Roberto Magalhies
Wilson Cunha

PMDB

Titulam
Carlos Alberto
Expedito Jónior (PL)
LindbeIg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
RicudoBmos

Alexandre Cennto
Efmim. Monis

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
. Gonzaga Mata
Hermes· Parcianello
Homero Oguido
Luis Roberto Ponte
Pedro Novais

Anibal Gomes
Antônio do Valle
Joio Almeida
Paulo Ritzel
Pinheiro Landim
3 vaga (s)

PSDB
Antônio Kandir
Jackson Pereira
Marcio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
YedaCmsius

Antônio Aumliano
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro
JorgcAnden
Regia de Oliveira

SimaIa Ellery

1 vaga(s)

PSDB
Alexandre Santos
FlivioArns
SDvioToms

OsmAnio Peren-a
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

PPR
Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Mm:hezan

CleooAncio Fonseca (PSDB)
PauIoBauer
Rooivon Santiago (PSD)

PPR

Basilio Villani
Delfun Netto
Francisco Dornelles
Paulo MouIio

Anivaldo Vale
Ali MagalhIes
Roberto~

RogmoSilva

PI'
ADooio Feijio (PSDB)
J056 Augulto
Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Celso Daniel
Concciçio Tavares
Fernando TOJ.TeS (PSDB)
Jose Fortunati

pp

PI'
Elther Grossi
Pedro Wilson

Joio FassaJ:ella
Padre Roque

PP
Múio de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

B.S' (PSDB)
J0s6 Unhares
PDT

Femando Zuppo

LuizDurio

Severiano Alves

Wolney Queiroz

PUPSDJPSC
Álvaro Valle

Luiz Buaiz

PSBJPMN
Ubtidino Jónior
~túia: C6lia Maria de Oliveira
Reuniio: quartas-feiras-1(J)
Telefooes: 318-69OO'690SnOlln012

AdeIsoo. Salvador

Pmlidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2" Vice-Presidente: Múcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (S/ Part.)

Mm:io Reinaldo Moreira

PDT
Enio Bacci
Ewípedes Miranda

Mm:ia Cibilis Viana
Max Rosenmann
PUPSDIPSC

Francisco Horta
Luiz Piaubylino (S/ Part.)

Euj6cio Simões
Joio Colaço (PSB)

PSBJPMN
J0s6 Chaves (S/ Patt.)

S6rgio GuetTa
PCdoB

Jurandyr PaixIo (PMriB)

86rgio Miranda

Joio Pizzolatti (PPR)
J056 Carlos Lacerda (PPR)
Sccmtúia: Maria Linda Magalbies
·Reuniio: quartas-feiras-l<L
Local:"Plenmb, sala 5
Telefooes: 318-6960'6989/6955

.COMISSÃODE F1ScAuzAcA.o
FINANCEIRA E CONTROLE

Suplen~

PFLIPTB
Augusto vivéiros

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

PV

.C~MlSSÃO DE FINANÇAS.
. . ETRIBUTAÇÃO

TltuIart!S

J0s6 JaJiene
S6rgioNaya

Adauto Pereira

Presidente: Finno de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-PIesidente: Fenando Diniz (PMDB)
3° Vice-PIes~te:· Mm:io ReinaJ.d:o Moreira (PP)

Suplentes

Titulares
PFUPTB

Antônio dos Santos
Carlos'Magno
José Tude
Mussa Demes
Ney Lopes
Osório Adriano
Paulo'Heslander
, Sarney Filho
Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Álvaro Gaudêncio Neto
AugUsto Carvalho (PPS)
Efraim Matais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes.
Lima Netto.
Marilu·Guimarães
Maurlcio Najar
PedroCorrea

coMIsSÃO DE MINAS'E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)'
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

PMDB

PMDB
Carlos Apolinãrio'
Freire Júnior
Hélio Rosas
Luiz Carlos Santos
Pedro Novais
Roberto Rocha
3 vaga (s)'

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confi1cio Mwra
Fernando Diniz·

Fernandó Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros .
Ricardo Rique
1 vaga (s)

PSDB
Alexandre Santos
Cipriano Correia
José Aníbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli
YedaCrosius

AntonioBalhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgilio Neto
Emerson Olavo Pires
Finn.o de Castro
Jayn'1e'Santana

PT

Ana Júlia
Chico Vigilante
Jose Genoino
Luiz Gushiken

Arlindo Olinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Wa1d~ Fiomvailte

PSDB
Fitmo de Casbif

Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

MárcioF~8'

Marinha Raupp
PPR

Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

Benedito Guimarães
Júlio Redecke'r·
Nelson Marquezelli(PfB)

PT'
Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Adão Pretto'
Milton Mendes:

PP
CarlosCarnurça
Salatiel Carvalho

Edson Queiroz

Marcos Medra&>
PDT

Basílio Villani
", DelIun Netfu
Paudemey Nvelino
Simão Sessim

Airton Dipp
José Mauricio

Antônio Joaquinl ~
José Carlos Coutinho (S/Part;)
PLlPSDJPSC
Zé Gomes da Rocha'

Elton Rohnelt

PP
Carlos Camurça
Flávio Derzi
1 vaga (s)

Luiz Carlos Hauly(PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis
PDT
Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.) .

Cidinha, Campos
. Coriolano Sales
Renan Kurtz

PSBJPMN
Bosco França

José Carlos Sabóia

Secretária:Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - IOh
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318-694416946

CO~ÃODERELAÇÕES

EXTERIORES

PLlPSDJPSC
Valdemar Costa Neto
1 vaga (s)

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PSBJPMN
: ~inhoChedid (PSD)

Presidente: Franco ~ (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila,Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pD1)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

PCdoB
Sérgio Miranda
Secretário: Jorge Hennque Cl1It8X.o

Local: 5& - 1O:00b - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

'EdinboBéz
Marcelo :Barbieri
Zila Bezerra
2 vaga(s)

Francisco Diogenes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

PPR
Luciano Castro
MoacyrAlidmde
Raimurido Santos (PP)
Ricardo Izar

José Carlos Sabóia

Abelardo Lupi~ ,.'
Alceste Almeida
João Mellão Neto
Pedro Correa
SalomãoCroz
WemetWanderer'

Antônio Feijão (pSDB)
Amcely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos :
Moisés Lipnik
. ,
MuriloPmheiro

SUJ:ll\:ULt3

PFUPTB

J vaga (s) ,

Antônio Ueno
4roldo Cedmz
AtilaLins
Ciró Nogueira
José Rezende

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrãà'
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Leur Lomanto
PMDB

Adelson Ribeiro (PSDB)
AryKara
Freire Junior
Rubens Cosac
1 vaga (s)

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)
PSDB

Jayme Santana
Koyu lha
Sílvio Torres

Aécio Neves
Franco Montoro
PPR

Adylson Motta
Wagner Salustiano

Cunha Bueno
Paulo Bauer

PT
Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Luiz Gushiken
Sandra Starling
PP

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)
PDT

PSDB
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezídio Pinheiro
FeuRosa
Jovair Arantes
RobérioAraujo

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
PPR

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga (s)

Pr
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Fritsch
José Pimentel

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
PP
B.Sá(pSDB)
Jofran Frejat
José Linhares

Alcione Athayde
Laura Carneiro
Renato Johnsson

José Mauócio
Oscar Goldoni

Carlos Cardinal
RenanKurtz
PLlPSDJPSC

De Velasco

Álvaro ValIe

PDT

PLIPSD/PSC
Ricardo Heráclio

Ushitaro Kamia

PCdoB
Haroldo Lima

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMlUA
Presidente: Roberto" Jefferson (PTB)
10 Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
20 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
30 Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Suplentes
PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)
Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (PT)
VJ1mar Rocha

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
PMDB

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Aldemir

José Egydio
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

PSBJPMN

Ricardo.Gomyde

Titulares

Chico da Princesa (PTB)
Fernando Zuppo
Wilson Bmga

Cidinha Campos
Seraflm Venzon
Vicente André Gomes

PSBJPMN

Chicão Bógido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio

Lídia Quinan
Olavo Calheiros
Remi Trinta

Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Luiz Piauhylino (S. Part.)
Sérgio Arouca (PPS)

Alexandre Cardoso
BetoLelis

PCdoB
Jandim Feghali
Secretária: Míriam Maria Bmgança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

Agnelo Queiroz

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO
Presidente: Wigberto Tarúlce (PP)
10 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
20 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
30 Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares

Suplentes
PFUPTB
Jair Siqueira
Luiz MoreÍIa
Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
PMDB
Michel Temer
Paulo Feij6 (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)

João Natal
Jorge Wilson
José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Zaire Rezende
Zila Bezerra

PSDB
Almino Affonso
Jackson Pereira
Toga Angerami

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar
PPR

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (P1)

Yf
José Fortunati
Paulo Bernardo
1vaga(s)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura
PP

Costa Ferreira

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

1 vaga(s)
PDT
Coriolano Sales
Sílvio Abreu

Miro Teixeira
Wilson Braga

PUPSDJPSC

PsnB
Ayrton Xerez
Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristina
Marinha Raupp
Mário Negromonle

Eduardo Mascarenhas
João Leão
Sebastião Madeira
Paulo Feijó
Vanessa Felippe
ZéGerardo
PPR

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

Affonso Camargo SJPart.)
Eurico Miranda
Felipe MeJKk s
José Teles

Yf
Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Coser
Teima de Souza

João Paulo
Paulo Delgado
PP
Augustinbo Freitas
2vaga(s)

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

NanSouza

Marcos Medrado (PP)

PSBJPMN
Ushitaro Kamia

1 vaga
PCdoB
Agnelo Queiroz
Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990nOO4l7007

Aldo Rebelo

Suplentes

Hilário Coimbra

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende
Iberê Ferreira
Jaime Fernandes
João Iensen
José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa
Rodrigues Palma
Rubem Medina

PMDB
Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darclsio Perondi
Henrique Eduardo Alves'
Moreira Franco
Newton Cardoso

José Claves (SI Part.)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL)
Sectetário: Rui Omar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 31.8-6973 a 6976

PFIJYfB

JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PMN)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti (SI Part.)
Seraftm Venzon
PUPSDJPSC
Comuci Sobrinho
José Carlos Lacerda (pPR)
José Egydio
Francisco Rodrigues

PSBJPMN

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Alceste Almeida
Duílio Pisaneschi

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

Candinbo Mattos (pMDB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Titulares

PDT

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira
Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
OlavioRocha
Ushitaro Kamia (PSB)

JandiraFeghali

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurlcio Campos' (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinbo Cledid (PSD)

Titulares

Suplentes
PFIJYfB

Davi Alves Silva (PMN)

Abelardo Lupion
Carlos Magno
JálioCésar
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Jaime Martins

Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PMDB
Elton Rohnelt (PSC)
H6lioRosas
João Thomé Mestrinbo
José Pinotti
José Thomaz NoIlÔ'

Euler Ribeiro
Luiz Hemique
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
PSDB

2 vaga (s)

Arnaldo Madeira

Antônio Aureliano

Elias Murad
Nelson Otoch

Celso Russomanno
Finno de Castro

PT
José Genoíno
Paulo Delgado

Hélio Bicudo
José Fortunati
PPR

1 vaga (s)
PDT
Chico da Princesa (PTB)
Sílvio Abreu

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro
PP

Marquinho Chedid (PSD)
1 vaga (s)

Valdenor Guedes
1 vaga

PL/PSD/PSC

Gonzaga Patriota
Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

PSBlPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

1 vaga

PL/PSD/PSC
Mauócio Campos

Expedito Júnior

Secretário: Tercio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE D~ENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRmUIçÃO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95
Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (Pf)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFLIPTB
Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (PMN)
Humberto Souto
José Mendonça Bezerra
José Rocha

PMDB
Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

1 vaga (s)

PSDB
Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Emerson Olavo Pires
FeuRosa
PPR

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Gerson Peres
Maria Valadão

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Luiz Mainardi
Sandra Starling

PP
Wigberto Tartuce

PPR
Célia Mendes
Prisco Viana
Welson Gasparini

PT

Edson Queiroz
PDT

Antônio Joaquim

Sérgio Carneiro
PL/PSD/PSC

De Velasco
Carlos Santana
Celso Daniel
Humberto Costa

PP
NanSouza

Confúcio M>ura
Pinheiro Landim

Hennes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

PT
Ceci Cunha
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos
Antonio Deno
Osório Adriano

PMDB

PSDB

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

Suplentes
PFUPTB

Suplentes

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGeranlo

1 vaga

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
AirtonDipp
Cunha Lima (S/ Part.)

Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

1 vaga

PSBlPMN

PDT
Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

Fernando Lopes
LeonelPavan

Welinton Fagundes

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Pauderney Avelino

Titulares

Osvaldo Reis

Nelson Meurer

Welinton Fagundes

PSBlPMN
Ubaldino Júnior
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: SelViço de CPI - Sala 125 Anexo II
Telefone: 318-7057

Nilson Gibson

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SflUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL
Autor: Marquinho Chedid
Proposição: REQ-0002l95

Titulares

Suplentes
PFUPTB
Fernando Gonçalves
João Ribeiro
Lael Varella
Murilo Pinheiro

Corauci Sobrinho
Roberto Jefferson
Severino Cavalcanti
Vic Pires Franco
PMDB

Aníbal Gomes
Antonio do ValIe
1 vaga (s)

Oscar Goldoni
Albérico Filho
Jorge Wilson

PSDB
Jovaír Arantes
Salvador Zimbaldi

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
PPR
Gerson Peres
Eurico Miranda

Cunha Bueno
Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana
Padre Roque

João Fassarella
Pedro Wilson
PP

Nelson Meurer

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
PSDB
Jayme Santana
Roberto Santos
FeuRosa
Silvio Torres

Cipriano Correia
Aécio Neves
Paulo Feij6
ZéGerardo
PPR

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
Ricardo Izar

PT
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Genoíno
Padre Roque
Waldomiro Fioravante
PP

José Janene
Romel Anízio

José Linhares
Osv.aldo Reis
PDT

Marcos Medrado

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Severiano Alves

Valdemar Costa Neto

Roland Lavigne

Fernando Lyra

Lindberg Farias

Aldo Arantes
Haroldo Lima
Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: SeIV. Com. Especiais: Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067 1706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E
MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS'
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mondonça Filho (PFL)
10 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
30Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares

Suplentes
PFIJPTB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Couraci Sobrinho
Jósé Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascioné

José Carlos Sab6ia
PCdoB

PCdoB
Ricardo Gomyde
Secretário:
Local:
Telefone:

Marquinho OJ.edid
PSBlPMN

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid

EnioBacci
Euripedes Miranda
PLlPSDIPSC

PDT
Vicente Andre Gomes

Barbosa Neto
alicão Brígido
Marisa Serrano
Mam:ício Requião
. Teté Bezerra
Wilson Branco

Iberê Ferreira

Paes L'andim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

DESTINADA A APRECIARE DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
3.981, DE 1993, QUE "DISClPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O
CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS,'DE QUALQUER ORIGIEM,
UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
. E DA OUTRAS PROvm:tNCIAS.
Proposição: PL-398m3
Autor: Eduardo Jorge
Presidente:, Rubens Cosac (pMDB)
I°Vice-~sidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3°Vice-Presideilte: Matia Valadão (PPR)
Relator: Vi1mal: Rocha (PFLj

Titulares

Suplentes
PFUPTB

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça'Filho

Vilmar Rocha

Phillemon Rodrigues
PMDB
Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mabel

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac
PSDB
Adroaldo Streck
Jovair AIantes

PPR
Hugo Biehl
João Pizzolatti
Nelson Marchezan

PT

Cipriano Correia
Elias Murad

"José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Souza

Ricardo Izar
Roberto Balestra

Augustinho Freitas
Dilam Sperafico

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto
Sandra Starling
PP

PPR
Maria Valadão
Rogério Silva

Arlindo Olinaglia
Gilney Viana

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

Itamar Selpa
I vaga (s)
PLlPSDIPSC

PP
Marconi perillo

Edcson Queiroz

Francisco Rodrigues

Giovanni Queiroz

Adelson Salvador

PLlPSDIPSC
Elton Rohnelt

Roland Lavigne
PSBJPMN

PDT
José Maurício

Nelson Meurer
Romel Anízio
PDT

PT
Humberto Costa
Pedro Wilson

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Rogério Silva

Gonzaga Patriota
PCdoB

Francisco Rodrigues
PPS

Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo fi - Telefones: 318-7066n067
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·
TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,
CONCLUIDO EM OURO PRETo-MG,
ASSlNADO PELO BRASIL EM 17·112·94.
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
10 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
20Vice-Presidente: Veda Crosius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

=-

Ricardo Gomyde
Haroldo Lima
Secretário: José Maria A. Castro
LocaI: SeNo Com.
Anexo II - Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-7061 065n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESfINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE
TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A
REGULAMENTAÇÃO DOS C~lNOS NO BRASIL
Proposição: Req.
Autor: Inocêncio Oliveira
Presidente: Homero Oguido (PMDB)
10 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson OtQch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo BOrnhausen
Vilson Santini
WemerWanderer

Alexandry Ceranto
AtilaLins
Benito Gama
João Iensen
José Borba
Paulo Gouvea
Roberto Fontes
PMDB

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 vaga(s)

Annando Costa
EdinhoBez
Elias Abrabão
Ivo Mainardi
~ilas Brasileiro
1 vaga(s)
PSDB

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioAms
YedaCrosius

Adroaldo Streck
FeuRosa
Franco Montoro
.Marcio"Fortes

Alberico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Lima

Adauto Pereira
Alceste Almeida
Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás
Efraim Morais
Hilário Coimbra
Mauro Fecury
PMDB

Candinho Mattos
Maria Elvira
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Annando Abilio

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi
Wilson Cignachi
1 vaga (s)
PSDB

Jovair Arantes
Arthur Virgílio Neto
Nelson Otoch
Zulaie Cobra

Alexandre Santos
Domingos Leonelli
Jackson Pereira
MarinhaRaupp
PPR

Gerson Peres

Eurico Miranda

José Carlos Lacerda
Wagner Salustiano

Agnaldo Timóteo
Ricardo Izar

Pf
Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati
PP

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Nilton Cerqueira
Silvemani Santos
PDT

Enio Bacci
Wolney Queiroz

Fernando Lopes
Matheus Schmidt
PIJPSDJPSC

WelintonFagundes

Marquinho Chedid

PSBlPMN

PSBlPMN
Adelson Salvador
BetoLélis
Secretário: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120- B - Ala Nova
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE
"ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)
Autor: Poder Executivo
Proposição: PEC-0006I95
Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
10 Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares
Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PCdoB

Sérgio Miranda
Aldo Arantes
Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local: SelV. Com. Esp. Anexo II - Salas 124NI521A - Ala Nova
Telefone: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ES11JDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATIJALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS
OPERAÇÕES DE cRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Suplentes

Titulares
PFLIPTB
Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Nelson Marquezelli
André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Valdir Colatto

Adauto Pereira
Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
Pedrinho Abrão
PMDB
Edinho Araújo
Fernando Gomes
sUas Brasileiro

Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
JúlioCesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione
PMDB

PSDB
Jackson Pereira
Mareio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

Augusto Nardes
Paulo Mourão

Pf

PPR
Delftm Netto
Julio Redecker
Roberto Campos
PT

Salatiel CalValho
Silvemani Santos

José Janene
VadãoGomes

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Enio Bacci
SeraflD1 Venzon
PIJPSDJPSC
Roland Lavigne

PSBlPMN
Gonzaga Patriota

Dilceu Sperafico
PDT
Odílio Baldinotti
PUPSDIPSC

Roland Lavigne

Chico Ferramente
Conceição Tavares
Fernando Ferro

Augusto Farias

PP

Carlos Cardinal

Basílio Villani
Francisco Dornelles
Maria Valadão

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

2 vaga (s)

Romel Anízio

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires
Ezizio Pinheiro
Rommel Feij6

PDT

PPR

2 vaga (s)

Antonio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcos Lima
Nicias Ribeiro
1 vaga (s)

PP
Amon Bezerra
Ezídio Pinheiro

HugoBiehl
Roberto Balestra

Antonio Feijão
Antonio Geraldo
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
João Mellão Neto
Osvaldo Coelho
Paulo Gouvea

Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
PauloTitan
Rivaldo Macari
Simara Ellery

PSDB
Antonio Aureliano
Saulo Queiroz

Suplentes
PFLIPTB

Zé Gomes da Rocha

Ushitaro Kamia
PCdoB

Haroldo Lima
Lindberg Farias
Secretário: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
318-687417052
Telefones:
.,.

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

ALTERA A REDAÇÃO'DO PARÁGRAFO IODO
ARTIGO 53 DA CONSTlTUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

DESTINADAA'PROFERm PAREcERÀPROPOSTA
DE EMENDA:À OONSTlTUlÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE "ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167
E O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E PRE\'tRECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EMNÍVÉL
DA UNIÃo, ESTADOS E MUNIClPIOS PARA MANU.
TENÇÃO DO SISTEMA úNIco DE SAÚDE COMO
FlNANCIAMENTODAS REDES PÚBLICAS
I!ILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".
,Proposição: PEC-0169/93 Autores: EDUARDO JORGE
E WALDIR PIRES

Autor: Cidinha Çampos

Proposição: PEC-0155J93
,

t".

'.,

.

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
l~ Vii:e-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

Suplentes

Titulares

Titulares

PFUPTB
Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
Salomão Cruz
JoséTude
Ursicino Queiroz

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal
Jorge Wilson
José Priante
Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Ezídio Pinheiro
João Leão
Jorge Anders
Saulo Queiroz

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PPR
Gerson Peres
Ibrahim Abi-AckeI
Prisco Viana

Adylson Motta
Roberto Balestra
Welson Gasparini

Pf
Donlingos Dulra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson
PP

Costa Ferreira
Dolares Nunes

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque
PDT

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar
RenanKurtz
PlNSDlPSC
Paulo de Velasco

Francisco Rodrigue"

PSBJPMN
BetoLelis

,

Aníbal Gomes

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
Rita Camata
3 vagas
PSDB

PSDB
Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Anuda

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
PedroCorr&
PMDB

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Suplentes
PFLIPTB

Adelson Salvador
PCdoB

Aldo Arantes
Haroldo Lima
Secretário (a): Angela Mancuso
LocaI: SeIV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

•AdylSon Motta

B.Sá
Pimen1el Gomes
Roberto Araújo
Sebastião Madeira
PPR
Antônio Jorge
EDivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Pf
Eduanlo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo QlÍnaglia
José Fritsch
Marta Suplicy
PP

Jofran Frejat
José Linhares

Alcione Athayde
Talvane Albuquerque
PDT

Serafun Venzon
Vicente André Gomes

Wilson Braga
Giovanni Queiroz
PlNSDlPSC

Luiz Buaiz

Pedro Canedo

PSBlPMN
Alexandre Canloso

Ubaldino Júnior
PCdoB

Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
Secretário(a): Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - sala 120-B - Ala
Nova
•
Telefone: 318-7rmn066n052

COMISSÃO MISTA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
Suplentes

Titulares

PSDB
Franco Montoro

PI'

Antonio UeDO
Vieira

Miguel Rossetto

Elias Alnhio
Rivaldo Macarl

LuizMainaldi
pp

J~ Carlos

PMDB
Paulo Ritzel
Valdir Colatto

Joio Pizzo~ti

Jl1lio Rcdecker

PFIJPTB

Luciano PiuJltto
Paulo Bornhausen

YedaCnaliul

PPR

Dilceu Spcrafico
Secrctúio:
Local:

Telefone:

Augustinho Fmitu

,

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL
AssinatUra Seção I ou 11 si o porte

R$31 ,00

Porte do Correio

R$ 60,00

Assinatura Seção I ou 11 c/porte

R$ 91,00 (cada)

Valor do nt1mero avulso

R$ 0,30

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável emBrasíDa, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa EcoIlÔnÍita Federal- Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n· 920001.2 elou pelo Banco do BrasU
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO SSS602O.:U4, a favor do

,

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações'pelos TeIefooes (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Dis~bulçio de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS·
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos
REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO
Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL
...,

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 118 - abril/junho 1993
O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o
Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito.

Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista
na Poiítica Africana do Brasil.

Inocêncio Mártires Coelho
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional
e a Dupla Revisão.

José Flávio Sombra Saraiva
História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira RoWinfried Hassemer
Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e Forcha
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão
Constitucional de 1993

Gilberto Tristão

mal) e sua llegitimidade.

Sérgio Luiz Souza Araújo
Proceso, Democracia y Humanización.

A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros.

Dieter Brühl

Juan Marcos Rivero Sánchez
O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
Cruzadas e Reformas.

A J1Jstiça Militar Estadual.

Alvaro Lazzarini

Geraldo Brindeiro

A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Prom1n- Liderança Parlamentar
Rosinethe Monteiro Soares
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserldarung:...'
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã.
Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro
Gilmar Ferreira Mendes
Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em
Rubem Nogueira
Face da Constituição de 1988.
Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. CotrimNeto

Carlos Alberto Bittar Filho

Serviço Público - Função Pública - Tipicidade - Critérios Distintivos.

Hugo Gueiros Bernardes

,

Considerações Atuais sobre o Controle da Discricionariedade.

Luiz Antônio Soares Hentz
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade.
Sara Maria Stroher Paes
O controle Interno de Legalidade pelos Proc."do Estado.

Cléia Cardoso
Controle Externo do Poder Judiciárlo.

José Eduardo Sabo PaeS
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas.

Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicanálise.

Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Ornar
Brina Corrêa Lima
Usucapião Urbano.·

.

Rogério M. Leite Chaves
O Código do Consumidor e o PritJ,cípio da Continuidade dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.

Adriano Perácio de Paula
Dos Contratos de Seguro-Sal1de no Brasil.

Maria Leonor Baptista Jourdan
A Nova Regulamentação das Arbitragens.

Otto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes
e Luiz Daniel Felippe.

Os Bancos M1Íltiplo~ e o Direito de Recesso.

Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica
do Direito Ambiental.

O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adolescente.

Ann Helen Wainer
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e
a Política Ambiental Brasileira.

Arnoldo Wald

Roberto Senize Lisboa
A Aids Perante o Direito.

Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão incluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECl). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas "- Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 220 andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589-Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) f357·
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquecda:)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
n° 119 - julho/setembro 1993
Leia neste número:
Execução contra Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarini
A Estrutura Institucional Definitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão· e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - AntÔnio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o Equivoco da Lei ne 8.071J9O - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Rolf Laubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de CarvaJho
O Controle pelo Éstado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal - Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
Prová Pericial: Inovações da Lei n° 8ASSJJ2 -Rogério de Meneses FiaIho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão
Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.S1Sn7 pela Constituição de 1988 Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos·Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsfndio Monteiro da Silva

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos números 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:

Nome
Endereço,
Cidade
, Data: 1 1

.
~~

DF
Assinatura:

Telefone

CEP
Fax •.•.............•. Telex

.
.
.

Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal

Novas publicações
ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL
Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 193211933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA
Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

Outros títulos
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO
Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 Volumes.
Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comentários por João Barbalho U. C.
Edição. fac-similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal,
ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão inclUÍdos os acréscimos referentes à remessa
pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para
Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas
Praça dos Três Poderes, Anexo l, 22° andar. Cep 70165-900, BrasHia- DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589. Fax.: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à esquerda)

CODIGO DE PROTEÇAO E
,

DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências
- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temático

A venda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado Federal,
Anexo I, 22° andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - BrasOia, DF Telefones 311·3578 e 311·3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
porcento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.

I

EDIÇÃO DE HOJE: 20S PÁGINAS

I

