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normas de transição e dá outras providências. 07524
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cante à apresentação da Emenda Aglutinativa
Substitutiva à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nIl 33-D, de 1995. 07524

PRESIDENTE (luís Eduardo) - Resposta à
questão de ordem da Deputada Jandira Feghali. ..... 07524

PRESIDENTE (luís Eduardo) - Votação
de requerimento de retirada de pauta da Propos
ta de Emenda à Constituição nll 33-D, de 1995.
Rejeitado. 07525

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ GENOíNO, GERSON PERES,
JOSÉ GENOíNO, INÁCIO ARRUDA, MIRO TEI-
XEIRA..................................................................... 07525

Usou da palavra o Sr. Deputado MICHEL
TEMER, Relator da matéria :................... 07526

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados JOSÉ GENOíNO, MilTON TEMER,
GERSON PERES, MIRO TEIXEIRA. 07526

PRESIDENTE (luís Eduardo) - Votação
da Emenda Aglutinativa Substitutiva nll 6 à Pro-

-~ 1'"_ ~ .... " -.,,'. "' "'1-, "

posta de Emenda à Constituição nº 33-D, de
1995, ressalvados os destaques. 07527

Usaram da palavra, para orientação das res
pectivas bancadas, os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, SÉRGIO AROUCA, JANDIRA FEGHA
LI, FERNANDO l YRA, MIRO TEIXEIRA, EDUAR
DO JORGE, JOSÉ ANíBAL, ODElMO lEÃO, ANA
JÚLlA, GEDDElVIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLI-
VEIRA, lUIZ CARLOS SANTOS............................. 07530

JANDIRA FEGHALI (Pela ordem) - Solidari
edadé do PCdoB à Deputada Ana Júlia, vítima de
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dos GEUDEl VIEIRA LIMA, AYRTON XEREZ,
DARCíSIO PERONDI, JOSÉ ANíBAL, SANDRA
$TARLlNG, JOSÉ ANíBAL, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, JANDIRA FEGHALI, ALEXANDRE CARDO
SO, HÉLIO ROSAS, ODElMO lEÃO, SÉRGIO
AROUCA, JOSÉ ANíBAL, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ROBSON TUMA, ODElMO lEÃO, GIOVANNI
QUEIRQZ, JOSÉ ANíBAL, HUMBERTO COSTA,
WAGNER SAlUSTIANO. 07536
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ADÃO PRETTO. 07537

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS APOLlNÁRIO.. 07537

ROBSON TUMA (Pela ordem) - Improce-
dência das acusações feitas ao Deputado Michel
Temer. 07537
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cada, o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA.......... 07538

Usou da palavra pela ordem para registro
de voto, o Sr. Deputado FREIRE JÚNIOR. 07538

Usaram da palavra, para orientação das
respectivas bancadas, os Srs. Deputados JOSÉ
ANíBAL, INOCÊNCIO OLIVEIRA, EDINHO ARA-
ÚJO. 07538

Usaram da palavra pela ordem para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NELSON PROEN-
ÇA, MENDES RIBEIRO. 07538

Usaram da palavra, para orientação das
respectivas bancadas, os Srs. Deputados
WAGNER SAlUSTIANO, ROBSON TUMA, PAU
lO PAIM, JOSÉ ANíBAL, ARLINDO CHINAGLlA,
GEDDEl VIEIRA LIMA, INÁCIO ARRUDA, JOSÉ
ANíBAL, PAULO PAIM. 07538

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HÉLIO ROSAS. 07539

PRESIDENTE (luís Eduardo) - Encerra
mento da votação. Aprovação da Emenda Agluti
nativa Substitutiva nº 6 à Proposta de Emenda à
Constituição nº 33-0, de 1995, ressalvados os
destaques. Prejudicadas as emendas oferecidas
na Comissão Especial, a proposição inicial e as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 71, de
1991, e 172, de 1993, apensadas, ressahíad'õs os
destaques. 07539

VI - Encermmento
3 - ATA DA 29! SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 2!! SESSÃO LEGISLA
TIVA, DA 50! LEGISLATURA, EM 21 DE MAR
ÇO DE 1996

1- Abertura da Sessão
11 - Leitum e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do Expediente

IV - Pequeno Expediente
SALVADOR ZIMBALDI - Oportunidade da

aprovação da reforma pr~videnciária. 07547

PAULO GOUVÊA - Transcurso do 62º ani-
versário de fundação do Município de Indaial, Es-
tado de Santa Catarina. 07548

MARCONI PERILLO - Supressão da pro
posta de extinção do Serviço Social da Indústria
- SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem In
dustrial - SENAI, Serviço Social do Comércio -

SESC e Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
merciai- SENAC. 07549

PAULO DELGADO (Pela ordem) -Indaga-
ção à Mesa sobre existência de Ordem do Dia na
presente sessão. 07550

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Inexistên-
cia de Ordem do Dia na presente sessão. 07550

DOMINGOS DUTRA - Pedido de informa
ções à Presidência sobre reassunção do manda
to por Parlamentares em licença para votação da
reforma previdenciária. 07550

SANDRA STARLlNG (Como Líder) -Indig-
nação com o processo de votação da proposta
governamental de reforma previdenciária. 07551

JOSÉ AUGUSTO - Escassez de recursos
governamentais destinados ao setor sociaL........ 07551

IVANDRO CUNHA LIMA - Necrológio do
Sr. Antônio Fernandes Bioca, fundador do Espor
te Clube Cabo Branco, em João Pessoa, Estado
da Paraíba. Pronunciamento do Sr. Antônio Virgí
lio Brasileiro Silva por ocasião do sepultamento
do Sr. Antônio Fernandes Bioca. 07552

WilSON CAMPOS - lucros obtidos pelo
sistema bancário no exercício de 1995. Redução
do Imposto de Renda das instituições bancárias. 07555

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Solicita-
ção à Mesa de confirmação de notícias sobre a
reassunção de Deputados na presente data. ........ 07556

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Compro-
misso de resposta ao Deputado Haroldo Lima...... 07556

PAULO LIMA - Problemática da reforma
agrária. 07556

NILSON GIBSON - Realização de Seminá
rio Internacional sobre Pobreza, no Estado de
Pernambuco. Contribuição do Governo do Esta
do à Conferência das Nações Unidas através do
documento "A Declaração do Recife", sobre reco
mendações para combate à pobreza nos centros
urbanos. Celebração de protocolo de intenções
entre a Petrobras e consórcio de empresas japo
nesas para financiamento de refinaria no Com-
plexo de Suape, no Estado. 07558

HUMBERTO COSTA - Inconformidade
com a aprovação do relatório do Deputado Mi
chel Temer sobre a reforma previdenciária. Anún
cio de representação à Procuradoria Parlamentar
para apuração da quebra de decoro parlamentar
pelo Deputado Michel Temer. 07558

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Aviso ao
Plenário sobre prorrogação da sessão para ho
menagem ao Dia Internacional contra o Racismo
e realização de sessão solene para comemora
ção dos 30 anos de fundação do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro - PMDB. 07559

PIMENTEL GOMES - Transcurso do Dia
Nacional do Consumidor - 15 de março. Aprova-



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 22 07493

ção, pelo Senado Federal, do projeto de lei sobre
redução do percentual estabelecido para multa
aos consumidores inadimplentes. 07559

ÁLVARO GAUDENCIO NETO - Sucesso
do Plano Real. Relevância da implantação de
prógramas de treinamento e reciclagem dos tra
balhadores vítimas do desemprego estrutural e
da adoção de políticas compensatórias, com vis
tas ao sustento de suas famílias. Constituição de
comissão do Partido da Frente Liberal destinada
a subsidiar o Govemo na criação de novos em-
pregos. 07560

AGNELO QUEIROZ - Subserviência da
Câmara dos Deputados ao Poder Executivo de
monstrada na aprovação do relatório apresenta
do pelo Deputado Michel Temer à proposta go
vernamental de reforma previdenciária. Questio
namento sobre as ações do Presidente da Repú
blica contra a constituição da Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada à apuração de irre-
gularidades no Sistema Financeiro Nacional. 07561

PADRE ROQUE - Questão de ordem so
bre a instalação da Comissão Parlamentar de In
quérito - CP, para investigação da adoção e trá-
fico de crianças brasileiras. 07562

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encami
nhamento do assunto à Secretaria da Mesa Dire-
tora da Casa. 07563

MÁRCIO FORTES - Problemática do trân-
sito no Estado do Rio de Janeiro. 07563

CLÁUDIO CAJADO - Benefícios do turis-
mo para o Estado da Bahia. 07563

TELMA DE SOUZA - Divulgação, pelo Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílio - PNDA. 07564

ADELSON SALVADOR - Inconformidade
com os critérios adotados pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso para obtenção de apoio
Parlamentar para aprovação da reforma previ
denciária. Conotação política do desinteresse do
Governo Federal de instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada à apuração
de irr~gularidades no Sistema Financeiro Nacio-
nal........................................................................... 07565

HAROLDO LIMA - Indignação com os cri
téríos adotados pelo Presidente Fernando Henrí
que Cardoso para obtenção de vitórias no Con-
gresso Nacional. 07566

LEONEL PAVAN - Excelência do gerencia-
mento do Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul- BRDE. 07567

CHICO VIGILANTE - Matéria publicada no
jornal Folha de S. Paulo sobre critérios adotados
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
para o arquivamento do pedido de instauração da

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à
apuração de irregularidades no Sistema Finan
ceiro Nacional. Transformação do Congresso Na-
cional em agências de negócios. 07567

PAULO ROCHA (Pela ordem) - Conveni
ência da prestação, pelo Líder do Governo na
Casa, de esclarecimento sobre notícia publicada
na imprensa a respeito da troca de favores do
Governo pelo fim de Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI, e votação da reforma previdenci-
ária.......................................................................... 07568

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Resposta
ao Deputado Paulo Rocha. 07568

LUIZ MAINARDI - Suspensão da privatiza-
ção do Banco Meridional do Brasil. 07568

WIGBERTO TARTUCE - Transcurso do
aniversário de nascimento do piloto de Fórmula
1, Ayrton Senna. Declaração de voto favorável à
reforma previdenciária. 07569

THEODORICO FERRAÇO - Protesto con
tra a rejeição de emendas do orador ao Orça
mento Geral da União destinadas às Associa
ções dos Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE, no Estado do Espírito Santo....................... 07569

ANTÔNIO 'BRASIL - Contrariedade à pro-
posta de reforma previdenciária. 07570

EDINHO BEZ - Constituição da Frente
Parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento
Urbano. 07571

CHICÃO BRíGIDO - Urgente revisão de
acordo celebrado entre sindicato de farmacistas e o
Governo do Distrito Federal sobre desconto nos
preços de medicamentos. Artigo "Assassino de Chi
co Mendes pode se entregar', publicado no jornal
Correio Braziliense. Matérias publicadas no jornal
A Gazeta, de Natal Chaves, sobre o processo de
democracia nos Municípios do Estado do Acre. 07571

WAGNER ROSSI - Fatores contrários ao
Plano Real. 07573

JOSÉ PIMENTEL - Urgente implementa
ção da proposta governamental de reformulação
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Ceará - EMATER - CE........................... 07574

ARTHUR VIRGíLIO - Urgente reativação
das reuniões do Conselho de Administração da
Zona Franca de Manaus. 07576

CONFÚCIO MOURA - Abandono, pelo Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, do projeto Jatuarana, no Município do
Vale do Anari, Estado de Rondônia. 07576

PAULO Ft::IJÓ - Viabilidade técnica e eco-
nômica da construção de unidade produtora de
metanol na região norte fluminense....................... 07577

LUIZ PIAUHYLlNO - Óbitos de pacien-
tes em tratamento de hemodiálise em hospi-
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tal no Município de Caruaru, Estado de Pernam-
buco....................................................................... 07577

JOÃO MENDES - Responsabilidade do
Governo Federal na coibição do crime organiza-
do no País. 07578

LUIZ CARLOS HAULY - Criação, pela Se
cretaria da Receita Federal, do cadastro único de
contribuintes. 07579

DAVI ALVES SILVA - Estado de abandono
das rodovias brasileiras. Solicitação à Mesa de
republicação da Indicação nQ 492, de 1996, de
autoria do orador, sobre recuperação da malha
rodoviária federal no Estado do Maranhão............ 07579

FRANCISCO DORNELLES - Reformas pa
trimonial, administrativa e previdenciária como
prioridade para consolidação do Plano Real. 07583

NELSON MARQUEZELLI - Necrológio do
médico André Lírio Filho, em Pirassununga, Esta-
do dá São Paulo..................................................... 07583

PEDRO WILSON - Pronunciamento do
orador em ato público na defesa do Povo Bahai... 07584

PAULO PAIM - Transcurso do Dia Intema-
cional contra o Racismo......................................... 07584

ANA JÚLlA - Decisão do Tribunal de Con
tas da União sobre ressarcimento, pelo Banco da
Amazônia S.A., dos valores repassados à Caixa
de Assistência dos Funcionários - CASF.............. 07585

RUBEM MEDINA - Anúncio do encaminha
mento de requerimento de informações ao Minis
tério da Fazenda a respeito das operações de
sencadeadas pelo Banco do Brasil no mercado
de seguros. 07586

CUNHA BUENO - Solicitação aos Deputa
dos de apoio ao projeto de lei sobre isenção do
imposto de importação nas aquisições de micro-
computadores de uso pessoal. 07587

SERAFIM VENZON - Anúncio da apresen
tação de proposta de emenda à Constituição que
visa dar personalidade jurídica pública às funda-
ções e autarquias mantidas pelo Poder Público. .. 07588

NESTOR DUARTE - Homenagem ao Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB, por ocasião da passagem do trigésimo
aniversário de sua criação. 07588

NAIR XAVIER LOBQ (Pela ordem) - Repú-
dio às agressões verbais dirigidas ao Deputado
Michel Temer pela Deputada Ana JÚlia. 07590

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Con
testação ao pronunciamento da Deputada Nair
Xavier Lobo sobre o episódio entre a Deputada
Ana Júlia e o Deputado Michel Temer................... 07590

SIMARA ELLERY (Pela ordem) - Homena
gem à Princesa Isabel. Apoio ao Líder do PMDB,
Deputado Michel Temer, no incidente com a De-
putada Ana JÚlia. 07591

v - Grande Expediente
DARCíSIO PERONDI - Insuficiência de re

cursos governamentais destinados ao atendi
mento da saúde pública. Necessidade de aprova
ção da Contribuição Provisória sobre Movimenta
ção Financeira - CPMF, para financiamento do
setor Saúde. Anúncio de encaminhamento de
projeto de lei que altera a redação do art. 30 da
Lei nll 4.375, Lei do Serviço Militar, para dispensa
de incorporação aos alunos matriculados em cur
so de 212 grau do ensino regular ou profissionali-
zante. . 07591

VI- Ordem do Dia
Apresentaram proposições os Srs. Deputa

dos CUNHA BUENO; NICIAS RIBEIRO E OU
TROS; LEONEL PAVAN E OUTROS; ANA JÚ
LIA; ANTONIO KANDIR; ANTÔNIO DO VALLE;
PEDRO WILSON; RAUL BELÉM E OUTROS;
JOSÉ CHAVES; WAGNER ROSSI E OUTROS;
UBALDO CORRÊA; CORAUCI SOBRINHO; AN
TÔNIO BRASIL E OUTROS; VALDEMAR COS
TA NETO; DARCíCIO PERONDI; ANIVALDO
VALE; ARNALDO FARIA DE SÁ. 07594

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) - Re-
visão dos valores fixados para o Imposto Territo-
rial Rural- ITR, no País. 07595

NICIAS RIBEIRO (Pela ordem) - Apresen
tação de proposta de emenda à Constituição so
bre não-interrupção da Sessão Legislativa sem
prévia aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual. 07596

ANA JÚLlA (Pela ordem) - Encaminha
mento à Presidência de requerimento para apli
cação do art. 245, § 212, inciso 11, do Regimento
Intemo ao Sr. Deputado Michel Temer, por falta
de decoro parlamentar. Distorções do noticiário
da imprensa acerca de episódio entre o Deputa-
do e a oradora. 07596

AGNALDO TIMÓTEO (Pela ordem) - Anu
lação, pelo Tribunal Superior Eleitoral, da segun
da eleição proporcional realizada no Estado do
Rio de Janeiro. 07596

ADÃO PRETTO (Pela ordem) - Discrimina
ção praticada pela Presidência da Casa contra o
orador. Indignação ante a aprovação, na Câmara
dos Deputados, do projeto de reforma da Previ-
dência Social. 07597

VII- Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)
VIII - Homenagem
PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - Pror

rogação da sessão para homenagem ao trans
curso do Dia Internacional contra o Racismo.
Suspensão da sessão. 07597

PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - Rea-
bertura da sessão. 07597
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PAULO PAIM, CLÁUDIO CHAVES, SEBAS
TIÃO MADEIRA, AIRTON DIPP, CHICO VIGIU'tN
TE, ALEXANDRE CARDOSO, BETa LÉUS, AG
NELa QUEIROZ - Homenagem ao transcurso do
Dia Internacional contra o Racismo. 07597

PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - Ho
menagem ao transcurso do Dia Internacional
contra o Racismo. 07606

IX - Encerramento
4 - DECISÃO DO PRESIDENTE

- Em recurso contra decisão em questão de
ordem do Presidente da Comissão Especial desti-
nada a oferecer parecer à PEC nº 163195... 07624

COMISSÕES

5 -ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Agricultura e Política Rural,
Termos de Reuniões, em 20-3-96 e 21-3-96. 07626

b) Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio, Termo de Reunião, em 20-3-96................ 07626

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Agricultura e Política Rural,
nº 2, de 21-3-96...................................................... 07626

b) Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, nº 2, de 21-3-96. 07627

c) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, nº 4, de 21-3-96, nº 5, de
20-3-96, nº 6, de 21-3-96. 07627

7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática, nº 1, de 21-3-96. 07627
b) Comissão de Seguridade Social e Famí-

lia, nº 2, de 21-3-96. 07628
c) Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público, nº 2, de 20-3-96, nº 3, de
21-3-96, nº 4, de 21-3-96. 07628

a-ERRATA
a) Comissão de Trabalho, de Administra-

ção e Serviço Público............................................. 07628
9-MESA
10 - LíDERES E VICE-LíDERES
11 - COMISSÕES

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional apro

vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 25, DE 1996

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Missioneiro Sete
Povos Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na ci
dade de São Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o de
creto s/nº, de 30 de julho de 1992, que renova, por
dez anos, a partir de 29 de abril de 1990, a con
'cessão outorgada à Rádio Missioneira Sete Povos
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Gran
de do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entre em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. - Se
nadorJosé Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO, N2 26, DE 1996

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada á Rádio Natal Reis Magos Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 124, de 9 de julho de 1992, que renova a
permissão outorgada à Rádio Natal Reis Magos
Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 5 de junho de 1991, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Natal, Estado do Rio Gran
de do Norte.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe-



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº de 15 de agosto de 1994, que renova,
por quinze anos, a partir de 25 de março de 1990,
a concessão outorgada à Rede Mineira de Rádio e
Televisão Ltda, para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora de
sons e imagens na cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cidade de Goiás
Ltda, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Goiás, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n!!, de 4 de agosto de 1992, que renova, por
dez anos, a partir de 12 de março de 1989, a con
cessão outorgada à Rádio Cidade de Goiás Ltda,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Goiás, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral.
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deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento DECRETO LEGISLATIVO N1 29, DE 1996

Interno, promulgo o seguinte Aprova o ato que renova a conces-
DECRETO LEGISLATIVO N!! 27, DE 1996 são outorgada à Rede Mineira de Rádio e

Televisão Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cida
de de Uberlândia, Estado de Minas Ge
rais.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 28, DE 1996

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Zé Ribeiro - Funzer para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Tape
roá, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere a Porta

ria n!! 145, de 13 de março de 1990, que outotgada
permissão à Fundação Zé Ribeiro - Funzer para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Taperoá, Estado da Pararba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 30, DE 1996

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Marumby Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Campo
Largo, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/nº, de 14 de dezembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 1!! de maio de 1994, a co
ancessão outorgada à Rádio Marumby Ltda, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte



DECRETO LEGISLATIVO Nº 33, DE 1996

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à S/A Correio Braziliense
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na ci
dade de Brasília, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 134, de 13 de março de 1990, que re
nova por dez, anos, a partir de 28 de agosto de
1989, a permissão outorgada à S/A Correio Brazili
ense para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Brasília,
Distrito Federal.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. 
Senador José Saney, Presidente do Senado Fe
deral.

Faço sab'er que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 34, DE 1996

Aprovo o ato a que renova a permis
são outorgada à Rádio Central Missionei
ra Ltda, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Por
taria nº 637, de 25 de agosto de 1994, que renova, a
partir de 6 de outubro de 1993, por dez anos, a per
missão outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral.

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM Vale do Sol
Ltda, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Santo Antônio da Platina, Esta
do do Paraná.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe-'

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 94, de 22 de junho de 1992, que reno
va, por dez anos, a parir de 22 de maio de 1991, a
permissão outorgada à Rádio FM Vale do Sol
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Santo Antônio da Platina, Es
tado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. 
Senador José Sarney Presidente do Senado Fe
deral.

Faço saber quer o Congresso Nacional apro~

vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECF.lETO LEGISLATIVO N2 32, DE 1996

Aprova o Ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Caparaó LIda,
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na ci
dade de Carangola, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 106, de 24 de junho de 1992, que renova,
por dez anos, a partir de 12 de novembro de. 1988, a
permissão outorgada à Rádio Caparaó Ltda, para
explorar sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Carangola, ~stado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, em 21 de março de 1996. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 31, DE 1996 deral, lOS termOS do artA8, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte



07498 Sexta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1996

Ata da 28ª Sessão, Extraordinária, em 21 de março de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente;

Wilson Campos, 1ºSecretário

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Wilson Campos

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Luciano Castro 
PSDB; Luis Barbosa- Bloco- PPB; Robério Araújo- PPB.

Amapá

Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - Bloco
- PFL; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; Antônio Brasil 
Bloco - PMDB; Gerson Peres - Bloco - PPB; Hilário
Coimbra - Bloco - PTB; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB.

Rondônia

Eurípedes Miranda·- PDT.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Sil
va - Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT.

Ceará

Edson Silva - PSDB; José Linhares - Bloco 
PPB; José Pimentel- PT; Marcelo Teixeira - Bloco
- PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL.

Piauí

Felipe Mendes - Bloco - PPB; Júlio Cesar - Blo
co-PFL.

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - Bloco - PFL.

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio

Neto - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB;
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Femando Ferro - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco
- PFL; Nilson Gibson - PSB; Sérgio Guerra - PSB.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Beto Lelis - PSB; Félix
Mendonça - Bloco - PTB; Femando Gomes - Bloco
- PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Jaques
Wagner - PT; João Leão - PSDB; Luiz Moreira 
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário
Negromonte - PSDB; Prisco Viana - Bloco - PPB;
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Armando
Costa - PMDB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Re
sende - Bloco - PFL; Hugo Rodrigues da Cunha 
Bloco - PFL; José Rezende - Bloco - PPB; José
Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Vare
lla - Bloco - PFL; Maurício Campos - Bloco - PL;
Nilmário Miranda - PT; Philemon Rodrigues - Bloco
- PTB; Romel Anízio -:- Bloco - PPB; Sandra Starling
- PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miran-
da - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

João Coser - PT; Roberto Valadão - Bloco 
PMDB.

Rio de Janeiro
Francisco Dornelles - Bloco - PPB; Jair Bolsona

ro - Bloco - PPB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB

São Paulo

Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Ivan Valen
te - PT; Jair Meneguelli - PT; José Augusto - PT;
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Luciano Zica 
PT; Michel Temer - Bloco - PMDB; Ushitaro Kamia
- Bloco - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Pedro Henry - PDT; Roberto França - PSDB.

Goiás

Lidia Quinan - Bloco - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camar
go - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL;
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Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Lucia
no Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Padre Roque - PT; Werner Wanderer - Blo
co - PFL.

Santa Catarina

José Fritsch - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Darcísio Perondi - Bloco 
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Júlio Redecker
- Bloco - PPB; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Ros
setto - pt; Nelson Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi 
Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 107 Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. JAIR BOLSONARO, servindo como 2º
Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual, é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. BETO LÉUS, servindo como 1º Secre
tário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

OFíCIO

Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Blo
co Parlamentar (PFUPTB), nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 325-L-BL.PARL./96

Brasília, 20 de março de 1996

Senhor Presidente,
Informo a V. Exa. que o Deputado Hugo Rodri

gues da Cunha, - PFUMG, passa a fazer parte
como Vice-Líder do Partido da Frente Liberal - PFL,
em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 21-3-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

COMUNICAÇÕES

Deputado Mendes Ribeiro, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Venho comunicar a Vossa Excelência que nes

ta data estou reassumindo o meu cargo de Deputa
do Federal, nesta Casa do Congresso Nacional, ten
do em vista a minha exoneração, do cargo de Secre
tário Extraordinário para Assuntos da Casa Civil do
Governo do Estado do Rio Grande do sul, conforme
ato publicado no Diário Oficial do Estado.

Certo de poder prestar minha contribuição aos
trabalhos em andamento nesta Casa, aproveito o
ensejo para cumprimentá-lo.

Cordialmente, Jorge Alberto Mendes Ribeiro
Filho, Deputado.

Em: 21-3-96 - Ronaldo Perim, 1º Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.
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Deputado Nelson Proença, nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente,

Venho comunicar a Vossa Excelência que nes
ta data estou reassumindo o meu cargo de Deputa
do Federal, nesta Casa do Congresso Nacional, ten
do em vista a minha exoneração, do cargo de Secre
tário-Gerai do Estado do Rio Grande do Sul, confor
me ato publicado no Diário Oficial do Estado.

Certo de poder prestar minha contribuição aos
trabalhos em andamentos nesta Casa, aproveito o
ensejo para cumprimentá-lo.

Cordialmente, Nelson Proença.

Em: 21-3-96. - Ronaldo Perim, tº Vice
Presidente no exercício da Presidência.
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IV - BREVES COMUNICAÇÕES

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

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!s e
Srs. Deputados, a grande maioria do povo desco
nhece o que irá mudar em suas vidas se ocorrer a
aprovação da reforma da Previdência. Conversas
com o povo, beneficiário da Previdência Social, com
provam que ignora as mudanças preparadas pelo
Congresso Nacional.

A opinião é unânime: os Deputados estão tiran
do benefícios e direitos adquiridos dos trabalhado
res, sob a argumentação que existem apenas privile
giados. É um absurdo! O que irá acontecer quando
as mudanças começarem a valer, são incógnitas
para a maioria dos trabalhadores.

Sr. Presidente, o povo põe a culpa nos Deputa
dos envolvidos com as reformas pela falta de comu
nicação. Na avaliação geral, a Câmara dos Deputa
dos não tem interesse em divulgar as corretas mu-
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O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - É in-
peço a palavra para uma questão de ordem. tempestivo o recurso de V. E)(! e concedo a palavra

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a V. Ex!!, inscrito para o Pequeno Expediente.
V. E)(! a palavra. O SR. NILSON GIBSON - Obrigado, Sr. Presi-

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem dente. Essas decisões ficam para a história da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 71, inciso Casa. No próximo ano vamos utilizar os Anais da
111, diz que há a necessidade da presença nos deba- Casa...
tes de pelo menos um décimo do número total dos V. E)(! concedeu a palavra a mim, estou falan-
Deputados para dar andamento à sessão. do porque estou inscrito.

Solicito a V. E)(! que faça a constatação de que O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
aqui não temos o quorum necessário. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Não O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
se precisa fazer a constatação, porque é de 10% na V. Ex!! a palavra.
Casa e tem sido corrente fazer assim. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão

A Mesa, por isso, deixa de acatar a questão de do orador.) - Sr. Presidente, recorremos ao Plenário
ordem de V. E)(! da sua decisão.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, Submeta à apreciação do Plenário a decisão
mas não há número nem no plenário e nem nos de V. EXª
painéis. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - No-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A bre Deputado, a decisão está tomada. Sobre esse
constatação, já disse a V. EXª, é na Casa. Tenho assunto não há mais o que discutir.
de confiar no funcionário da Casa, que não tem O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, remeta
parti pris e informa-me que há 107 Deputados na ao Plenário essa decisão.
Casa. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Não.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, O Plenário não irá se manifestar, porque estou agin-
peço a palavra pela ordem. do de acordo com o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem O SR. PAULO PAIM - V. EXª está agindo
V. EXª a palavra. igualzinho ao Presidente Lu(s Eduardo. Está fazen-

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE. do escola com S. EXª.
Sem revisão do orador.) - O nobre e ilustre Sr. De- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-
putado Aldo Arantes, data venia, tem total razão, Sr. sa-se às
Presidente, porque o texto do Regimento diz: deba
te. Foi lido aqui ontem o substitutivo aglutinativo (in
terrogação), que não existe o Regimento. Então, es
tamos em debate. Di.z o Regimento, art. 71, inciso
3º, que tem que haver a constatação em debate. É
por isso que concordo com a questão de ordem do
Deputado e acho que V. EXª deve deferir, atender e
suspender a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gibson) - V. EXª
acha, mas a Mesa decide não suspender, não acata
a questão de ordem. .

O SR. NILSON GIBSON - Obrigado, Presi
dente. Eu recorro para a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação na forma do art. 95, §
8º.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - O re
curso de V. EXª será acolhido.

O SR. NILSON GIBSON - Muito obrigado,
mas com efeito suspensivo? Sr. Presidente, quero
que V. EXª aplique o efeito suspensivo, e aqui na
Casa vamos ver se há número suficiente.
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danças na Previdência, apenas em dizer na mídia previdência social; tinha sido remetida à Câmara dos
que vamos acabar com os privilegiados, imita o Pre- Deputados uma baboseira. A decisão da CCJR foi
sidente Fernando Henrique Cardoso. de 24 x 21 para efetuar o desmembramento. Retor-

Para a população, o Congresso Nacional deve- nou a PEC nQ 21, de 1995, ao Presidente da Casa,
ria fazer uma campanha educativa explicando, ponto que determinou a correção do processo legislativo,
por ponto, o que irá acontecer caso a reforma seja republicação dos avulsos e desmembrando em qua-
aprovada. Somente a classe média ou alta tem tro (4) PEC; três (3) foram inadmissíveis, ficando,
acesso aos entendimentos com os Parlamentares, somente, a PEC nQ 33, que modifica o sistema de
inteirando-se do que está acontecendo no Congres- previdência social. A Comissão Especial foi extinta;
so Nacional. A televisão seria o meio ideal para in- o Relator destituído, após proferir seu voto com um
formar todas as parcelas da população, além de substitutivo, em Plenário. É uma esculhambação e
panfletos explicativos, distribuídos em bancos e desmoralização da Câmara dos Deputados.
agências dos correios. Sr. Presidente, mantenho meu voto à PEC nQ

~s brigas internas entre os Parlamentares e 33, de 1995, de autoria do Senhor Presidente Fer-
discussões das fraudes ocorridas no Governo Fer- nando Henrique Cardoso, pela inconstitucionalidade
nando Henrique Cardoso atrapalham a população a e de má técnica legislativa, violação ao princípio da
entender o processo de discussão e votação da Pre- autonomia dos entes federativos, irredutibilidade do
vidência. Agora, falam do rombo no Banco do Brasil. valor dos benefícios e agressão ao direito adquirido.

Sr. Presidente, volto a registrar uma crítica Voto pela rejeição.

p:sso~1 ~? Líder .do PMDB, ~eputado Mich:1 Temer. Vou concluir, Sr. Presidente. O Deputado Mi-
Na0 fOI etlca a ~tltude de a~~ltar a n.omeaçao de R~- chel Temer, quando assumiu como Líder do Partido,
la!or ,da PE~ n- 33 - modl~lc~ _o sistema d~ Prevl- disse: Eu agora vou conseguir a unanimidade do
dencla SOCial -, ~m.substltUlçao a~ seu liderado, PMDB. Quer dizer, a meu ver, o seu comportamento
Deputado E~ler RibeIro. Agora, o L!~e~ do PMDB, não foi correto, principalmente, porque S. Ex!! é um
Deputado MIchel ~emer, garante. a vlt~na do Gove,r- dos melhores juristas que temos nesta Casa; é um
no Fernando Hennque Cardoso, inclusive com apoIo dos renomados constitucionalistas do País e conhe-
de toda a agremi~çã? partidária~ is~o é,_PMD~, ~ue cendo o Regimento, deveria ser o primeiro 'a dizer:
no c~so do ,SUbStitUtivO ~uler Rlbelr~ nao tena sido Trata-se de uma aberração jurídica, eu não posso
posslvel, pOIS o PMDB nao estava umdo. aceitar isso. Transcrevi um artigo do Deputado Mi-

Sr. Presidente, outra crítica, é que o Deputado chel Temer, quando discutimos, na Comissão de
Michel Temer, como renomado constitucionalista, Constituição e Justiça, a matéria sobre Previdência,
sabe que se trata de uma aberração jurídica a ques- publicada no O Estado de S.Paulo.
tão de ordem respondida pelo ilustre e culto Presi- .
dente Deputado Luís Eduardo Magalhães, no senti- O SR. MILTON TEMER - Sr. PreSidente, peço
do de considerar regimental a suspensão estróina e a palavra, pela ordem.
estranha da votação iniciada no dia 6 de março, de O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
admitir a apreseptação de emenda aglutinativa - V. Ex!! a palavra.

que efetivamente ~ã~ é o caso -, poi~ foi apresenta- O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do um novo SUbStitUtiVO, e da necessidade de nome- , . ,
ação de novo Relator, e destituição do Relator, De- d? orador.) - Sr. Pre~ldente, peço a V. Ex!! o pn~I~-

t d E I R'b' P' . d O t f' d' t 'b ' glo de honrar os AnaiS desta Casa com a transcnçao
pu a o u er I elro. lor am a. n em OI IS n U1- de dO'ls art'lgos hOJ'e publ'lcados na Folha de S Pau
d . PI " - d b t't t' . -o no enano uma versao e um novo su s I UIVO I dOtá' F' Flh P " d d
do Deputado Michel Temer; está aqui nas minhas o, um e VIO nas. I o, esslmls~o, mo o e
mãos. No entanto, de madrugada, colocaram debai- usar, do qual destacarei apenas um paragrafo:

xo de minha porta, no apartamento que resido, outra Com o fim do debate ideológico, a
versão de um novo substitutivo do Deputado Michel ação dos governos passou a ser basicamen-
Temer. Quem mandou botar debaixo da porta, foi o te técnica. Os centros de decisão se deslo-
Presidente? Sem comentários!... cam para fora dos Estados e das nações, a

Sr. Presidente, há um ano, na CCJR, formulei política se privatiza, os governantes se com-
questão de ordem, pedindo o desmembramento da portam como empresários. A democracia do
PEC nQ 21, de 1995, de autoria do Presidente Fer- mercado começa a impor seus métodos e
nando Henrique Cardoso, que modifica o sistema de valores à democracia republicana.



O grande golpe do Presidente da República,
que não é corrupto, mas defende os corruptos dos
Bancos Nacional e Econômico - e o Deputado Edu
ardo Mascarenhas, do PSDB do Rio de Janeiro,
como psiquiatra, poderá justificar a posição do Presi
dente defensor de corruptos - é revogar os §§ 42 e
52, do art. 40, da Constituição Federal. Basicamente
o art. 40 garante isonomia salarial entre os servido
res ativos e inativos da União. Propõe S. EXª preser
var o valor real do salário dos inativos.

Sr. Presidente, o Presidente da República diz
que preservará a garantia da isonomia no § 22 do
art. 40 da atual proposta. Na verdade, S. EXª diz que
vai preservar o seu valor real. Logicamente, aumen
tará os vencimentos do servidor ativo e não aumen
tará os do inativo.

O Ministro Bresser Pereira disse, há alguns
dias, que não tivemos reajuste no dia 12 de janeiro

Carlos Heitor Cony

Rio de Janeiro - Historicamente, o go
verno de FHC ainda não é pior do que o de
FCM - talvez seja aleatória a semelhança
das siglas, talvez não. Será difícil superar a
marca negativa de Collor, mas Fernando
Henrique tem fôlego para essas coisas. Ma
tematicamente (soma das parcelas dos es
cândalos), o atual governo está dando baile.

O pronunciamento presidencial de an
teontem me lembrou o general Médici e ou
tros generais dos tempos de regime militar.
Todo mundo falava das torturas, das injusti
ças sociais, mas o governante de plantão ia
para a TV e provava com estatísticas e pes
quisas de opinião que tudo estava ótimo, o
Brasil crescia, a moralidade imperava etc.

Lembro de um general que atribuiu à
sua administração o potencial energético do
rio Amazonas - que existe desde quando as
águas do dilúvio começaram a abaixar.

Alguns reparos a seu pronunciamento:
FHC mentiu quando afirmou que o governo
dele apurou e revelou o escândalo do Nacio
nal. Foi a revista Veja, que divulgou aquilo
que FHC sabia desde outubro do ano pas
sado. Não fosse a imprensa, o Proer já teria
colocado mais dinheiro para garantir a estabi
lidade do sistema. Por coincidência, o grupo
beneficiado tem relações de parentescos pró
ximo com o presidente - mas não creio, since
ramente, que esse seja o nó da questão.

Outra coisa: o Proer não produz dinhei
ro para ajudar os-bancos. Ele capta recursos
do sistema bancário que tem a seu favor a
maior taxa de juros do mundo. Esses juros
estrangulam o empresariado, os assalaria
dos. Logo, os bilhões injetados no Nacional
saíram do bolso de todos nós - não exata
mente do governo.

Correndo por fora: a bravata de Sérgio

07502 Sexta-feira 22 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1996

E, Sr. Presidente, termina dizendo, fundamen- Motta, amigo n2 1, invocando o autoritarismo
talmente, que: como alternativa para a crise, a nostalgia de

Em países sem tradição democrática, Pinochet, a eficiência de Fujimori. Justiça a
China e Peru, por exemplo, o governo atua Fernando Collor, nem em seus piores mo-
ditatorialmente, como qualquer empresa. mentos ele teve demência igual.

Refere-se, aí, à realidade brasileira. Era o que tinha a dizer.

O outro artigo, Sr. Presidente, Sr*s e Srs. De- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
putados, intitulado Collor e FHC, de Carlos Heitor cedo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro.
Cony, na mesma página, diz claramente: O SR. JAIR BOLSONARO (BlocolPPB - RJ.

COLLOR E FHC Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, agradeço a V. EXª a aten
ção, a gentileza e, em especial, o cumprimento que
me foi dado pela passagem do meu aniversário.

Infelizmente, 21 de março - se viermos aprovar
a Proposta de Emenda à Constituição que altera a
Previdência Social -, será conhecida como a data
do extermínio dos servidores públicos civis e milita
res da União. Por que digo isso? A.maioria das pro
postas poderiam ser definidas pelo Presidente da
República através de projeto de lei ou de medida
provisória. Logicamente, não sou favorável a isso.
Mas, seguindo o exemplo de S. EXª, qu.e há alguns
dias, através de medida provisória, extinguiu a pos
sibilidade de o servidor vender dez dias de suas féri
as, não só a licença-prêmio como a promoção aos
aposentados também poderiam ser feitas da mesma
maneira.

Quanto à questão do ataque aos marajás, S.
ExB poderia muito bem dispor do art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, sem ter
que recorrer a esses artifícios para mobilizar a opini
ão pública favorável à reforma da Previdência Soci
al.



o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, definitivamente, minha linha de argu
mentação no Congresso Nacional tem sido a de de
fesa do povo brasileiro. Lamentavelmente, o que
presenciamos neste Parlamento, muitas vezes, é a
defesa de interesses e de privilégios. Com o plano
de estabilização, os pobres, pela primeira vez na
vida, tiveram ganho real, um ganho legítimo. Entre
tanto, os representantes das elites não se confor
mam com isso, querem destruir o plano do Governo.
Enganam-se mais uma vez aqueles que são contra
o Plano Real, contra a estabilização da economia,
pensando que defendendo as elites, dominantes
deste País, as corporações, chegarão aos eleitores,
que são na sua maioria trabalhadores, e que pode
rão enganá-los. Eles já disseram não em 1994, dan
do maioria de votos ao Presidente Femando Henri
que Cardoso, porque realmente ele, o pai do Plano
Real, luta pela estabilização da economia. É um es
tadista, um homem íntegro e respeitável, que mere
ce a consideração de todo o povo brasileiro. Tanto é
verdade que foi eleito no primeiro turno contra aque
les que se opunham ao Plano Real, que propunham,
entre aspas, defender os pobres, mas na verdade
defendem as corporações - as corporações de en
gravatados que aqui dentro deste Congresso Nacio
nal proliferam, as corporações que sugam o sangue
e o suor do povo brasileiro. A concentração de renda
tem aqui a defesa de determinados segmentos que
se dizem progressistas, mas que defendem o inte
resse da elite dominante deste País, notadamente
estabelecido em setores públicos. A folha da União,
este ano, será de 40 bilhões de dólares; a dos Esta
dos e Municípios, 45 bilhões. Fomos engolidos por
dentro, não temos dinheiro para pagar o Serviço
Único de Saúde, que é o melhor modelo existente
no mundo. Esse equívoco que se comete imaginan
do poder privilegiar alguns com aposentadorias pre
coces é o que se percebe neste País. Esse é o gran
de engano. E o engano maior é de alguns segmen
tos que estão na base do apoio do Governo, que se
equivocam na interpretação das questões hoje pre
sentes no País.

Primeiro, a Oposição faz o seu papel - equivo
cadamente, no meu ponto de vista, mas faz; irres
ponsavelmente, mas faz. Faz a oposição sistemáti
ca, contundente, sem acertos, sem entendi{T1ento;
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deste ano, porque, desde o surgimento do Plano ser aprovado o projeto de reforma da Previdência
Real, os servidores civis e militares da União tiveram Social, este será conhecido como o dia do extermí-
ganho real de 27%. Então, por esse dispositivo, o nio dos servidores públicos civis e militares da Uni-
Presidente da República aumentará apenas os ser- ão.
vidores ativos.

Sr. Presidente, sou ouvinte da Rádio CBN que,
no meu entender, é uma rádio de respeito. Contudo,
estou cansado de ouvir a Rádio CBN criticar privilé
gios de servidores públicos. Hoje, pela manhã, liguei
para a Rádio CBN logo após a entrevista do Deputa
do Paulo Paim, que não tocou nesse assunto. Fui
muito mal tratado por uma repórter de São Paulo 
não sei o seu nome. Disse a ela que privilégios exis
tem, mas que, pelo menos, fossem preservados os
871 mil servidores públicos civis do Executivo, os do
PCC - Plano de Classificação de Cargos, porque o
salário desses quase 900 mil servidores está na fai
xa de 191 a 1.363 reais, remuneração bruta, e a lí
quida está entre 174 e 1.146 reais. Esses servidores
estão sendo achincalhados pelos seus companhei
ros que não sabem disso, porque pensam que o pri
vilégio é de todos. Portanto, a Rádio CBN vem co
metendo uma injustiça com esses servidores públi~

cos do Executivo. Logicamente foi um ato isolado de
um servidor.

A CBN não me entrevista, porque é evidente a
sua má vontade comigo nessas oportunidades; ela
prefere ouvir outros, em especial, do Governo.

Que essa discriminação odiosa lançada sobre
os servidores públicos civis da União, especifica
mente do Executivo, seja revista, porque, afinal de
contas, os marajás que existem no nosso meio, ser
vidores públicos dos três Poderes, advêm, basica
mente, do artifício de incorporar gratificações. É uma
minoria quase desprezível no Executivo, grande no
Legislativo e no Judiciário, como, por exemplo, na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde há servi
dores que incorporaram duas gratificações, dois
DAS-10, em torno de 5 mil reais cada um.

O Presidente da República não pode se esque
cer de que quando assumiu seu cargo concedeu re
ajuste de 240% para os seus puxa-sacos, aqueles
que têm o DAS especial, os que têm DAS-6, que ga
nham R$6.0oo,00, por mês, e os que têm DAS-5,
que ganham R$5.400,00, por mês, além de fazer o
pagamento das despesas desses seus apaniguados
nos melhores hotéis de Brasília. Essas pessoas aca
bam incorporando todas essas gratificações.

Então, se o Sr. Fernando Henrique Cardoso
quer dar o exemplo, que comece alterando seus
DAS, acabando com a sua incorporação.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, se vier a



Mas estamos aqui para falar da reforma da
Previdência. E o primeiro passo que um governo
responsável deveria dar era buscar recuperar o valor
das pensões e aposentadorias, achatado ao longo
dos anos.

Nada disso o parecer do Deputado Michel Te
mer contempla. Ao mesmo tempo, não há uma única
proposta para facilitar a fiscalização e evitar o desvio
de recursos da Previdência, uma prática de mais de
três décadas em nosso País.

Quando o Governo diz querer combater privilé
gios, além de buscar reduzir o teto de contribuição e
de benefício, fazendo com que o principal instrumen
to de distribuição de renda do mundo ocidental fique
vilipendiado, na verdade está fazendo com que pre
valeça a tese de privatização da Seguridade Social,
porque se quisesse combater privilégios, deveria
propor um regime único básico universal para que 
aí, sim - não houvesse privilégios.

Não é por outra razão que o Relator, covarde
mente, deixa a aposentadoria dos militares para
uma lei futura e indefinida: por temer o debate com a
categoria, que hoje está legitimamente integrada à
vida democráticá. Não é assim que este Congresso
se fortalece, não é assim que os Deputados do
PMDB se sentem representados por seu Líder, que
ontem foi sumariamente humilhado pelo Presidente
da Mesa, quando disse que não era possível fazer
nenhuma concessão.

Apelo neste momento aos Deputados do
PMDB para que, em defesa da democracia, da luci
dez e da inteligência, façam como aqueles Deputa
dos do PPB, do PSDB, do PDT, do PL, enfim, de to
dos os partidos, que não vão acatar aquilo que é
uma emanação do chefe. Está em jogo a qualidade
de vida de 150 milhões de brasileiros. Não se trata
de situação ou oposição. Não adianta puxar o Plano
Real como a panacéia para todos os males. Se as
sim fosse, teriam que vir aqui os Deputados da base
governista, para explicar. Vamos juntos a um hospi
tal público deste País para ver como a miséria avan
ça e se instala de forma irremediável.

Queremos também fazer uma denúncia e um
alerta. É quebrado o acesso universal à previdência
pública. Somente uma lei complementar é que vai
definir quem serão os segurados, qual será a presta
ção e qual será o prazo de carência.

É por isso que gostaríamos hoje de ter um es
paço nesta Casa para fazer um debate público e
aberto.
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não aceita nada, vota contra tudo; mas esse com- mesma indignação que nós,
portamento de segmentos do Governo, no caso es- ção.
pecífico da CPI de Bancos, é inadmissível. Não
compreendo, não entendo o patrocínio de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito do Sistema Finan
ceiro, do Banco Central. É uma irresponsabilidade
muito grande.

Já disse, no dia em que o Presidente Loyola
veio a esta Casa, e reafirmo: ou edificamos um Ban
co Central, reforçando-o e dando-lhe sustentação,
ou destruímos tudo de uma vez. Para mim a CPI dos
Bancos é uma operação Kamikaze, que vem não em
prejuízo de Fernando Henrique Cardoso ou do Go
verno, mas do povo brasileiro! Não tenho dúvidas,
esse ato de irresponsabilidade da formação da CPI
vai iniciar um processo que não terá como ser rever
tido. Enganam-se os que pensam que irá atingir o
Presidente. E aqueles que ousam aqui fazer correla
ção entre o Presidente Fernando Henrique Cardoso
e o corrupto ex-Presidente Collor são os de má-fé,
irresponsáveis e inconseqüentes.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, in
sisto, é um estadista, honrado, digno. Governa este
País com segurança, com parcimônia, com respon
sabilidade.

É claro, quem está na Oposição quer atingir o
Poder. Para eles há a estratégia do quanto-piar-me
lhor, mas o. povo, lá embaixo, que elegeu cada um
dos representantes que estão aqui, não aceita a
destruição do Plano Real. Vejo neste Congresso, dia
após dia, a irresponsabilidade de muitos, que que
rem a volta da inflação; têm saudades da inflação.
Têm sim. O plano de estabilização mostrou clara
mente a realidade do País em preto e branco. O
Brasil, apesar desses agourentos, continua a cres
cer, continuará a prosperar.

Desejo sucesso ao Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso. Resista a esses irres
ponsáveis, inconseqüentes, para que possa ·gover
nar com dignidade o nosso País! O Brasil está acima
de todos esses interesses mesquinhos. É preciso re
formar, e para isto fomos eleitos pelo povo brasileiro.

Coragem, brasileiros, na defesa das reformas!

O SR. ARLINDO CHIGNALlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, a Câmara Federal hoje vive um dia de ex
trema tensão, principalmente, após os episódios de
ontem, quando os trabalhos foram conduzidos com
extrema violência, chegando a chocar até mesmo
Parlamentares- experientes da base governista, que
se expressaram, ainda que reservadamente, com a
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Deputados da Oposi-



Na verdade, devemos ter claro que os privilégi
os que os bancos têm em nosso País são incompatí
veis com a dignidade humana e com a própria de
mocracia. Por isso, apelo aos Deputados para que
votem contra o parecer do Deputado Michel Temer.
(Palmas.)

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, fiz parte da Co
missão Especial que analisou esta proposta de re
forma da Previdência. Foram quase seis meses de
discussão. Por que estou fazendo questão de alertar
para isso? Porque é um tema muito complexo. Não
duvidando da capacidade de nenhum dos Parlamen
tares desta Casa, tenho certeza absoluta de que
nem todos dominam amplamente esta matéria.

Para minha surpresa, possivelmente teremos
que votar hoje esta reforma. Os Parlamentares rece
beram esta proposta de reforma da Previdência So
cial nos seus apartamentos hoje pela manhã quando
acordaram. Duvido que possam ter lido e entendido
toda esta reforma complexa, que mexe com as gera
ções passada, presente e futura.

Só para citar alguns pontos, esta proposta não
fala, em nenhum dos seus artigos, parágrafos ou in
cisos, sobre qualquer forma de evitar a sonegação,
quando dados divulgados pelo próprio Ministério da
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Ao se fazer com que o tempo de contribuição, Previdência Social hoje dizem que aproximadamen-
somente na data da promulgação, corresponda aos te 90% das empresas do Brasil não recolhem para a
dez salários mínimos, abre-se a possibilidade, como Previdência. E neste projeto não existe absoluta-
hoje já acontece, de uma redução paulatina e inexo- mente nada sobre isso, nem uma vírgula, certamen-
rável, atendendo ao projeto das seguradoras e do te porque o Governo não tem vontade política de
sistema financeiro, o mesmo sistema que tem todos acabar com a sonegação neste País.
os privilégios no País e não é combatido. Esta proposta também remete a gestão quadri-

Na verdade, ontem ficamos envergonhados, partite para uma lei que ninguém sabe quando será
quando a imprensa toda, justificadamente, anunciou, homologada, se nesta legislatura ou em outra qual-
durante duas semanas, que a proposta era do Depu- quer. Ou seja, é um pirulito para tentar adoçar a
tado Michel Temer, e ontem ficamos sabendo que S. boca dos trabalhadores.
Exª apenas ia ser o Relator. Então, como observou o O teto de dez salários mínimos é provisório.
Deputado. Miro Teixeira, em cinco segundos, o De- Daqui a alguns anos, como acontece hoje, segura-
putado Michel Temer se preparou para fazer esse mente, abaixará, será achatado, e muito. O docu-
debate, agindo de forma leviana, traindo o seu pró- mento nada fala sobre as aposentadorias atuais e
prio passado. sobre a revisão do achatamento feito nessas apo-

Portanto, hoje a Câmara dos Deputados tem a sentadorias.
responsabilidade de resistir a essa manobra. Apelo A transição é imediata. É um golpe! É absurdo!
a todos os Deputa~os e Deputadas para derrotar- Um exemplo recente: a Itália dá sete anos para a
mos - e va~os f~e-Io - o p~recer do Rela~o.r~ por- transição. Aqui não existe transição. Muda-se da
que, se assim o, fl~ermos,. abnremos a POsslb~dade água para o vinho, da noite para o dia, assim como
de um debate publico nacional e - quem sabe. - no recebemos o relatório hoje de madrugada.
ano que vem, faremos urna reforma que contemple . .
o futuro da Previdência Social e não interesses ime- Gostana de aproveitar este momento porque
diatos de quem persegue o único objetivo da reelei- sei - fui dirigente sindical durante quinze anos - da
ção. dificuldade que cada trabalhador enfrenta para com

provar seu tempo de serviço e merecer a contribui
ção previdenciária. Da forma como está, mudamos,
além de tudo, o conceito desse benefício. O fato ge
rador do direito previdenciário é o trabalho. Quando
à contribuição, é dever do Governo encontrar meca
nismos para que ela não seja sonegada.

Para concluir, faço um apelo a cada um dos
Parlamentares desta Casa. Se aqueles que votaram
contra o substitutivo do Deputado Euler Ribeiro esti
verem sendo ameaçados pelo Governo no sentido
de retirarem indicações que porventura tenham feito,
quero dizer-lhes que, entre talvez manter uma, duas
ou três indicações, optem pelo direito dos trabalha
dores de se aposentarem, após trinta ou trinta e cin
co anos de trabalho. Não troquem o direito de milha
res de trabalhadores por um, dia ou três cargos. Não
aceitem ameaças. Julguem e façam prevalecer a
vontade do trabalhador brasileiro.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, vejam bem o que aconteceu no dia de on
tem: esta Casa abdicou do seu papel importante nas
grande decisões deste País, que é exatamente o de
fazer leis, mas leis voltados para o bem de toda a
sociedade - e dizem que as intenções se manifes-
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tam exatamente nos procedimentos com que se faz É preciso resgatar na consciência de todos o
qualquer coisa. que significa a seguridade social de uma sociedade.

Se não tivemos condições de uma ampla dis- É preciso colocar como prioridade que esse é o eixo
cussão com a sociedade; se fomos atropelados, principal da filosofia que se volta para o bem co-
aqui, e o Regimento rasgado de toda forma, foi exa- mum. É preciso mostrar, claramente, que devem pa-
tamente em função dessa atitude autoritária que re- gar mais aqueles que são mais ricos, e não apenas
flete exatamente a postura deste Governo, que faz os mais pobres, que se transformam em miseráveis
com que todas as manifestações organizadas de a fim de beneficiar exatamente os privilegiados.
uma sociedade não tenham canais para intervir nes- Este Governo governa para os ricos. E aí estão
te processo; que faz com que as forças políticas as suas medidas emergenciais para socorrer os
deste País não tenham os espaços democráticos bancos com os bilhões e bilhões de recursos públi-
nas instituições, para que, dentro de regras claras e coso Aí estão as suas medidas para socorrer tam-
obedecidas por todos, não apenas por alguns, deva- bém aqueles que nunca pagaram súas dívidas nos
mos votar uma lei que vem alterar profundamente a bancos, não por impossibilidade - os honestos nós
vida de todos os brasileiros de hoje e do passado, defendemos -, mas aqueles que sempre burlaram,
que já morreram. aqueles que sempre se beneficiaram da chantagem,

Estamos até ofendendo a memória dos ante- contemplados por esse Governo.
passados, porque aqueles que depositaram confian- A reforma de Previdência, também, mais uma
ça nos programas da Previdência Social, de assis- vez, será para beneficiar os grupos interessados
tência social e direito à saúde, trabalharam a vida in- pela privatização da Previdência SOCial. É preciso
teira, dera'"!1 a sua vida, mas morreram acreditando voltarmos aqui para discútir o assunto com tranqüilida-
que a sua família ficaria protegida. E não é esse o de, deixando que a consciência livre de cada Par1arnen-
fato. Temos, na realidade, um achatamento e não é tar se manifeste, impedindo que os velhos métodos de
por aí que vamos resolver os problemas, aumentan- retaliação, de pressão, de humilhação e de ameaça não
do cada vez mais o estado de miséria e de fome prosperem, à semelhança do que este Governo está fa-
deste País. zendo para com aqueles Deputados que tiveram a

Ouvi aqui defensores do Governo dizerem que consciência livre para votar neste plenário.
a situação dos trabalhadores de baixa renda melho- E eu espero que a consciência seja mais forte
rou. Melhorou por quê? Porque aumentou o desem- do que todos os cargos que o Governo oferece ou
prego, fazendo com que o trabalhador de baixa ren- as retaliações com que ele nos ameaça.
da passe a ser considerado de zero renda. Diz-se O SR. BETO LÉLlS (Bloco/PSB - BA. - Sem
que melhorou a situação das pessoas de baixa ren- do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamenta-
da, em decorrência de uma cesta básica mais bara- res, para nossa tristeza, a Folha de S. Paulo traz
ta. Melhorou por quê? Porque diminuiu-se o preço hoje, como manchete, que o Governo Fernando
da cesta básica, não pela política do Governo, mas Henrique Cardoso troca favores pelo fim da CPI.
exatamente pela' perversidade de sua política de Por isso, Sr. Presidente, queremos aqui regis-
preços de importação, que fez com que a agricultura trar o nosso sentimento e o nosso pesar pela morte
se transformasse nessa âncora verde do Plano anunciada da CPI dos Bancos. E queremos dizer
Real, mas que não tem, em contrapartida, o apoio também, Sr. Presidente, que no momento em que se
dos investimentos do Governo, a fim de que, através busca moralizar o Poder Legislativo, isso, perante a
de programas claros de desenvolvimento da agricul- opinião pública nacional, nada mais é do que uma
tura, possa aumentar a produção, colocando-a em vergonha.
situação mais acessível às massas, pois, no contrá- Senão, vejamos, Sr. Presidente. Diz a Folha
rio, está fazendo o prejuízo recair,concentradamente de S. Paulo na sua primeira página, que para con-
sobre os pequenos produtores. E dessa forma que seguir êxito nessa manobra, o Governo Fernando
se diz que foi melhorada a situação dos trabalhado- Henrique simplesmente sucateou e leiloou este País
res de baixa renda. para intimidar a CPI dos Bancos e aprovar a reforma

Agora, quando estamos votando alterações no da Previdência. Diz aqui também que o Sr. Paulo
regime de seguridade social, através dessas emen- Maluf, que um dia antes dizia que o lugar do Sr,
das, fica evidente que não apenas os atuais benefi- Gustavo Loyola era na cadeia, trocou, pelo apoio ao
ciários, mas também os futuros, ficarão numa situa- engavetamento da CPI, a federalização da dívida
ção cada vez mais deprimente. paulistana, de 3,3 bilhões de reais - dívida da cida-



O tema da reforma da Previdência Social trans
forma-se, de forma vergonhosa, em moeda de troca
por favores menores, pois se é deplorável, Sr. Presi
dente, Sr-s e Srs. Parlamentares, que um Governo
se 'Utilize desses mecanismos de convencimento
pouco nobres, mais vergonhoso e deplorável é o
comportamento de Parlamentares que se submetem
a esse tipo de chantagem. Vergonhosas também
são aquelas notícias que espelham a verdade daqui-
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de de São Paulo, que passa agora para os cofres da sem, eles, juntamente com o Governo, deveriam ser
União. E depois, ainda se fala em equilibrar o déficit os primeiros a fazer questão de instaurar a CPI para
do Govemo, equilibrar as suas contas, quando, ele mostrar que há transparência e que não existe qual-
próprio, destina 3,3 bilhões de reais para fazer esta quer irregularidade. Enquanto isso não for feito, ca-
jogada. Quando estive com o Presidente da Repúbli- racterizado está que algo paira no ar e este algo
ca, falei-lhe da implantação do Projeto Baixio de Ire- nada mais é do que trambique e roubalheira.
cê, que contemplaria a irrigação de 140 mil hectares O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT ) RS. Sem
de terra. Essa seria a maior área contínua irrigada revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
da América Latina, no solo mais fértil do planeta, dos, o tema Previdência Social é dos mais nobres e
conforme atesta a ONU, mas S. Ex!! informava-me tem mobilizado a sociedade brasileira, na medida
que não havia recursos para esse projeto. E eu mos- em que afeta todas as pessoas deste País. Portanto,
trava-lhe que seriam gerados 140 mil empregos dire- toda a sOCiedade brasileira acompanhou e acompa-
tos, 280 mil indiretos, ou seja, 420 mil novos empre- nha os debates e as propostas em discussão na Câ-
gos, ccpm apenas um bilhão de reais e que isso rep- mara dos Deputados. O que o povo brasileiro espera
resentaria a redenção não apenas do semi-árido bai- da Câmara Federal é que façamos um debate sério,
ano, mas sim do semi-árido nordestino, porque con- responsavél, onde o conteúdo das propostas, das di-
templaria uma população de dois milhões de pesso- versas posições aqui anunciadas, seja expresso de
as. E o Presidente disse-me que não havia recursos maneira clara, de tal forma que a partir de um deba-
para tal finalidade. te rico de conteúdo possamos definir, de forma dura-

Diz o jornal, ainda, para vergonha do Legislati- doura, justa e equânime uma nova Previdência Soci-
vo, que tanto queríamos moralizar, que o ex-Gover- ai para este País. Uma Previdência Social capaz de
nador de Goiás, íris Resende, também condicionou realizar e de produzir justiça social; uma Previdência
o apoio à indicação do Diretor do DNPM. Afirma Social capaz de assegurar o direito à aposentadoria
também que o Senador José Sarney, em quem de- de uma forma justa àqueles que com seu trabalho
positamos tantas esperanças, negocia com relação constroem a riqueza deste País.
a recursos para o Maranhão, que o PPB resolve en- Mas, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, há
gavetar a CPI dos bancos em troca de um Ministé- algo parecido com o processo democrático respon-
rio, e que Jader Barbalho e Gilberto Miranda sus- sável, sério, no debate sobre o conteúdo desse
pendem o apoio à CPI, desde que suspendam a au- tema? Não há, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares.
ditoria que a Receita Federal vem desempenhando Há, na verdade, a forma vergonhosa e inaceitável
em suas empresas. como a Câmara Federal pronuncia-se a respeito de

Portanto, Sr. Presidente, lamentamos com tris- um tema de tamanha importância. Senão, vejamos.
teza o fato que justificou o engavetamento da CPI, Quantos Parlamentares tiveram acesso ao texto da
ou seja, nada mais do que troca de favores para dita emenda aglutinativa? Quantos Parlamentares
acobertar malandragens de banqueiros. E se o Pre- leram, conhecem o texto e têm condições de votar
sidente da República não está envolvido - mais uma de uma forma responsável porque conhecem o teor
vez voltamos a qfirmar -, se o seu filho também, dessas medidas? Recebemos, em nossos aparta-
como genro dos Magalhães Pinto, não está envolvi- mentos, uma proposta de emenda que, na verdade,
do em maracutaias, por que não abrir a CPI dos traduz a forma com que os Parlamentares são trata-
bancos? dos: uma emenda rascunhada, que sequer podemos

Eu, no lugar de S. Ex!!, faria questão de instau- ler. Ela, representa a forma vergonhosa e humilhan-
rã-Ia: para demonstrar que o meu Governo seria, ou te com que este Parlamento é tratado pelo Gover-
é, transparente. Se. S. Ex!!, o Sr. Presidente da Re- no.
pública, assim não o faz, leva-nos a crer que há
comprometimentos significativos nesta questão.

Queremos, ao contrário do que dizem os líde
res governistes, conforme muitos deles hoje já afir
maram, dizer que nenhuma instabilidade traria ao
País esta CPI; instabilidade haverá se não for ins
taurada tal comissão, porque restará caracterizado
que o sistema financeiro nacional está sendo dirigido
por pessoas que não merecem crédito. Se mereces-
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lo em que se transformou, nesta Câmara, o debate da Presidência e da Mesa da Câmara dos Deputa-
sobre a Previdência Social: moeda de troca por fa- dos - que dispõe-se a mandar entregar, à uma hora
vares menores, daqueles que conquistam ministéri- da manhã, como se nós fôssemos ladrões, algo que
os, livram-se das auditorias da Receita Federal, fe- não passa de um rascunho, uma porcaria de papel
deralizam suas dívidas e indicam diretores, traindo escrito a mão, esta Casa, esta Mesa, esta Presidên-
claramente os interesses maiores do povo brasileiro. cia não se está respeitando. O Deputado Luís Edu-

Concluo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Parlamen- ardo Magalhães, a quem, pessoal e politicamente,
tares, fazendo um chamamento forte à dignidade tenho apreço, foi eleito pelos seus pares para ser
dos Parlamentares para que, neste momento, te- Presidente de um Poder e não ministro de assuntos
nham a clareza de que não está em jogo o debate legislativos do Governo Fernando Henrique Cardo-
sobre as reformas da Previdência, mas a soberania so. (Palmas.)
e a autonomia da Câmara dos Deputados. Portanto, Ontem o Deputado Rubem Medina foi homena-
este é um momento extremamente importante para geado pelos seus trinta e dois anos de mandato. As
nós. Vários Parlamentares da base governista têm lágrimas vieram aos seus olhos quando disse que
nos procurado e os Secretários de Governo nos passou momentos duros nesta Casa, a qual viu ser
pressionam. Telefonemas, telegramas, enfim, cons- fechada por duas vezes. Devo dizer ao Deputado
trangimentos de toda natureza cercam, coibem e Rubem Medina que esta Casa foi fechada porque
pressionam esta Casa hoje, fato inaceitável no regi- resistiu; foi fechada porque homens como S. EXª,
me democrático. que ontem foi homenageado, não se curvaram se-

Apelo veementemente para que mantenhamos quer à ditadura militar. Hoje há os que se curvam à
a nossa dignidade e a da Câmara dos Deputados. Presidência da Casa e a Mesa Diretora; hoje há os
Nesse sentido, conclamo os pares para derrotar que se curvam ao que dizem nos corredores, que
esse projeto e inaugurar um outro processo de dis- aqui, nesta Casa, existe a receita Federal, que aqui
cussão da Previdência Social, de tal forma que pos- existe São Francisco de Assis.
sarnas elaborar um texto que atenda aos interesses O que so~rará desta Casa, de cada pai, de
do povo brasileiro. Não podemos tratar a Previdên- cada mãe, que vêm aqui e deixam os filhos em
cia Social como moeda de troca por favores meno- casa, se hoje tivermos a desfaçatez - permitam-me
res, em detrimento dos interesses mais nobres da a leviandade - de votar num rascunho, em algo que
Nação. (Palmas). recebi, como se ladrão fosse, à uma hora da madru-

Era o que tinha a dizer. gada, da mão de um vigilante, que não sabia se
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem re- acordava os Deputados para cumprir a ordem que

visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu- recebera, porque, provavelmente, iria receber uma
tados, fiz questão de assomar à tribuna porque que- reprimenda daqueles que fossem acordados?
ria olhar para o plenário de frente. Posição em que, O que quer o Sr. Fernando Henrique Cardoso?
aliás, imagino que os microfones deveriam ser insta- Tenha coragem, Presidente. V. EXª, que teve a des-
lados, para que pudéssemos olhar os pares a quem façatez de homenagear um arremedo de ditador, o
nos dirigiremos e não a Mesa. Presidente do Peru, tenha pelo menos a mesma co-

Confesso, Sr. Presidente, que, quando assomo ragem que S. EXª teve de assumir a prepotência, de
à tribuna - e hoje pela manhã não sabia exatamente assumir a arrogância e feche esta Casa. Tome a
o que vinha fazer nesta Casa -, eu como Líder do chave desta Casa, mas não a mantenha aberta para
meu partido, por diversas vezes, afirmei e continuo desmoralizar 513 pais e mães de família.
afirmando que acredito no jogo democrático, mas, Sr. Presidente, infelizmente vou ter que conclu-
na noite passada, quando voltava do jantar, encon- ir, porque desta Casa, que se chama Parlamento, foi
trei o porteiro do meu prédio - um prédio de habita- extirpado aquilo que de mais sagrado existe na de-
ção de Parlamentares - assustado. Ele, funcionário mocracia e no Parlamento: o debate de democratas,
de uma empreiteira que toma conta dos prédios, não modéstia à parte, como eu. Na esquerda também
sabia o que fazer. À uma hora da manhã acabara de não aceitei que os fins justificassem os meios.
receber, provavelmente de algum funcionário obriga- Não quero mais discutir com meus pares De-
do a fazer hora extra na Câmara dos Deputados, um putados o valor da emenda da Previdência. Quero
pacote contendo algo que se pretende chamar de saber, olhando nos olhos de cada um - e por isso
emenda aglutinativa, mas, como eu respeito a Casa, subi nesta tribuna -, como é que V. EXªs vão votar
vou chamá-lo disso. Uma Casa - e chamo a atenção num rascunho, como vão aceitar que o fim, a refor-



O povo brasileiro já não suporta esses escân
dalos. Como disse o companheiro Jaques Wagner, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ter
a coragem de mandar fechar esta Casa, porque aqui
já não existem mais os Ulysses Guimarães, os luta
dores do passado que se impuseram contra a vonta
de e o espírito de monarca que os governantes sem
pre tiveram no Executivo.

Espero que nossos pares pensem. Espero que
nossos companheiros Deputados reflitam, porque as
eleições deste ano vão dar uma demonstração. O
povo vai cobrar. Estamos próximos do dia de Tira
dentes, nosso herói que sacrificou a vida pela inde
pendência. Naquele dia também vamos colocar na
lata do lixo os traidores, os que traem o povo brasi
leiro. A memória do povo brasileiro vai saber cobrar,
pois em cada poste, em cada esquina estará a foto
grafia dos que traíram a vontade soberana do povo
brasileiro de ter uma Previdência justa, solidária, vol
tada para os interesses da maioria. (Palmas.)

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o pri
meiro comentário que eu gostaria de fazer é lamentar
a posição assumida nesta Casa, no dia de ontem, pelo
Presidente Luís Eduardo, que se portou, na Presidên
cia da Câmara dos Deputados do meu País, como um
imediato dos interesses do Executivo.

Sr. Presidente, eu estou no terceiro mandato.
Durante esse tempo vi sentarem-se na cadeira da
Presidência desta Casa homens - ouçam bem o que
eu vou dizer - como Ibsen Pinheiro, vejam bem o
que estou dizento, repito, Ibsen Pinheiro, Paes de
Andrade e Inocêncio Oliveira e nenhum deles teve
uma posição serviçal ao Palácio do Planalto seme
lhante à que está tendo o Presidente Luís Eduardo!
Isto é uma vergonha!

Voltando à história, cito como exemplo o ex
Senador Nilo Coelho que, na Presidência desta
Casa, recebeu ordens do Palácio do Planalto para
encaminhar matéria de acordo com a vontade do
Executivo. Naquela época, S. Exª era Parlamentar
da Arena. Nilo Coelho respondeu: Na Presidência
desta Casa, não sou o Presidente da Arena, não sou
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ma da Previdência, da qual discordo, justifique o vo às fábricas de óleo de madeira porque, provavel-
meio, amesquinhando esta Casa e violentando a mente, vai precisar de muito óleo para passar em
consciência democrática de cada um? Não vou citar tantas cara-de-pau que há neste Congresso.
nomes de alguns democratas conservadores que É uma vergonha, a vergonha do Banco Nacio-
respeito, para não falhar com outros. nal, a vergonha do Banco Econômico, a vergonha

Disse, em meu primeiro discurso nesta Casa dos cargos que estão sendo negociados, e o povo
há cinco anos, que vim para esta Casa oriundo de pagando caro por sua esperança, por suas vonta-
movimentos clandestinos de esquerda porque acre- des!
dito que no debate é possível consenso. Espero, Sr.
Presidente, não que a Casa, mas que, dos 513 De
putados, os que concordam com a reforma da Previ
dência não votem em um rascunho, pois não pode
rão entrar em casa e olhar firme nos olhos dos seus
filhos. (Palmas.)

O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho a esta tribuna com o coração partido, com um
sentimento de humilhação por estar nesta Casa.
Sou Parlamentar de primeiro mandato. Imaginava
esta Casa com a beleza, com a dignidade, com a in
dependência que mereGe uma representação, do
povo brasileiro. Imaginava participar aqui neste es
paço, na interdependência de Poderes, no momento
em que assumia a Presidência da República um de
mocrata, um Fernando Henrique Cardoso que, junto
com seus pares, pregou a moralidade do Estado e
ajudou a defender a reforma constitucional que aí
esta, apontando mudanças de conceitos da Previ
dência e na sua relação com a sociedade, impondo
a solidariedade como principal ponto. No entanto, ti
vemos a decepção de ver uma Casa rendida, verga
da, políticos que mudam de figura como num pro
cesso de mimetismo.

Ouvi de alguns humildes trabalhadores a su
gestão de que o partido tucano desta Casa mudasse
o seu símbolo, de tucano para camaleão, porque
muda de cor a qualquer momento, diante das cir
cunstâncias.

O discurso do PSDB é de moralidade. Ontem,
ouvi o discurso do Líder do PSDB nesta Casa, o De
putado José Aníbal, e fiquei imaginando como fica a
sociedade ao perceber o cinismo com que esse rep
resentante fala das negociatas como coisas natu
rais, com que fala das mudanças de postura de par
tidos e Deputados como se isso fosse a coisa mais
normal. E ainda querem que o povo brasileiro res
peite os políticos, ache que esta é uma Casa demo
crática e acredite que exista a independência de Po
deres!

O que estamos vendo é uma encenação, é a
maior traição da história do Brasil.

O Presidente da República deveria dar incenti-
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capacho do Executivo. Eu sou Presidente do Con- Acredito que os Parlamentares desta Casa vo-
gresso Nacional do meu País. tarão conscientemente e não venderão aquilo que

Espero que o Presidente da Câmara dos Depu- ninguém pode vender: o patrimônio dos aposenta-
tados, Luís Eduardo, tenha uma postura, pelo me- dos, dos servidores e dos trabalhadores.
nos neste momento, como a que está tendo o Presi- Sr. Presidente, para concluir, este é um projeto
dente do Congresso Nacional, José Sarney, que, on- escrito à caneta. Digam-me os Parlamentares se es-
tem, reafirmou a CPI do Sistema Financeiro. tou com a versão errada. Eu o recebi, às 2 horas da

Mas vou muito mais além do que isso. O mais madrugada, escrito à caneta, e não sei o que é, pois
grave - o momento não é de palmas, mas de triste- o verso da segunda página, em branco, há outra re-
za -, é que o Deputado Federal Wilson Branco, do dação. E dizem-me que isto vale. Isso é desmorali-
PMDB do Rio Grande do Sul, foi pressionado. S. zar o Parlamento. E dizem que a continuação da pá-
Ex'\ jovem pescador, chegou nesta Casa como De- gina anterior, cujo autor desconheço, também vale.
putado Federal, e durante sua campanha em Pelo- Isso é brincadeira, isso é irresponsabilidade, isso é
tas, no Rio Grande do Sul, ia de casa em casa, de molecagem de quem encaminhou isso para a Casa
rua em rua. Hoje, pela manhã, encontrei-o com a dos Parlamentares. Tenho certeza de que esta Casa
sua mala de pescador na mão, onde tinha os seus não o votará. Comparem a legislação vigente e isso!
projetos pessoais. Então, perguntei para S. E~: Por E ainda me dizem que retira privilégios. Onde?
que está indo embora, Deputado Wilson Branco? S. O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
Ex!! me respondeu: Porque fui pressionado por uma do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
ala do meu partido e me retiraram o mandato. Reti- a palavra que mais caracterizou o momento em que,
raram o mandato do Deputado Wilson Branco que ontem, o Presidente desta Casa encaminhou a
aqui chegou como primeiro suplente. A chantagem emenda aglutinativa, para viabilizar a votação do
foi a seguinte: ou V. Ex!! vota com o Governo ou tira- projeto da Previdência hoje cedo, a expressão que
mos de V. EXª o mandato de Deputado Federal. cai melhor nisso tudo é: vergonha no Parlamento
Wilson Branco respondeu: meus amigos, sou um Nacional. É a volta dos velhos tempos da ditadura
pescador, sou um operário mas votarei com a minha militar com alguém que já apoiou a ditadura militar.
consciência, com a minha história e com a minha Os Deputados desta Casa, em nome da sobe-
trajetória. Volto para o Rio Grande, para Pelotas, rania do Parlamento, em nome do não-ajoelhamento
abro mão de um salário que não importa ser de cin- deste Poder frente ao Poder Executivo, em nome de
co, seis ou sete mil reais. Vou viver de pesca à bei- não se emascular a soberania popular aqui expressa,
ra-mar, mas não vendo a minha memória, porque não podem aceitar esse tipo de conduta e têm de dar
não tenho direito de vender os interesses dos apo- uma resposta na votação de hoje. Não à ditadura, não
sentados, dos trabalhadores e dos servidores do à truculência, não ao sacrifício dos trabalhadores; não
meu País. (Palmas.) Que esta salva de palmas seja à perda de direitos em troca de nada. É disso que trata
dedicada a Wils.on Branco e seu exemplo seguido esse novo Frankenstein, relatório que só serve às se-
não só pelo Parlamento, mas também por todo País. guradoras, aos que querem a privatização da Previ-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero ciência e aos que querem fazer demagogia, dizendo
desafiar aqui e agora os Parlamentares governistas: serem os novos reformistas do País.
subam à tribuna e digam-me o que há nesse projeto Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, não pa-
para fazer com que S. EXªs votem contra o trabalha- demos mais aceitar que o Presidente da República,
dor, o aposentado e o servidor. Digam-me, expli- em pronunciamento à Nação, e o Líder do PSDB
quem-me o que tem aqui! Desafio V. E~s para um nesta Casa, em entrevista, ontem à noite, na televi-
debate na tribunà e vamos demonstrar que se come- são, digam candidamente que o projeto de reforma
te um crime contra o trabalhador. Digam-me, subam da Previdência só traz perdas para os trabalhadores
à tribuna, repito. Por quê V. E~s não falam? do serviço público, não prejudicando os trabalhado-

Não quero acreditar no que foi publicado pela res da iniciativa privada nem os aposentados. Não é
Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e Correio possível que se passe essa idéia à população, Sr.
Braziliense e noticiado no programa A Voz do Bra- Presidente e Srs. Deputados, porque é evidente que
sil: que o Governo comprou os votos na Câmara dos as perdas são generalizadas, não havendo um único
Deputados para a questão da Previdência e, no Se- ganho para quem quer que seja.
nado Federal, para tentar evitar a CPI do Sistema Fi- Queremos dizer claramente que o projeto do
nanceiro. Eu não quero acreditar nisso. Relator Michel Temer quebra a universalidade do di-



Aliás, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é
um absurdo, um contra-senso, no momento em que
se discute a implantação de uma CPI e são desvia
dos quase seis bilhões de reais para o Banco Naci
onal, que tem como um de seus donos a nora do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Pelos mes
mos mecanismos da pressão, da ameaça e da chan
tagem, o Presidente quer impedir a instauração da
CPI.

Essa proposta de reforma da Previdência, essa

Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 22 07511

reito de acesso à Previdência, no seu art. 211; retira O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
o cálculo dos benefícios baseados nos últimos 36 revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
meses, salvo nos próximos dois anos - art. 10; im- putados, lembro-me da declaração do Deputado Ro-
põe tempo de contribuição, sem mostrar maior preo- berto Cardoso Alves, que afirmou que a política bra-
cupação em apresentar critérios diferenciados para sileira é caracterizada pelo é dando que se recebe.
os trabalhadores mais pobres - e sabemos que se Naquela época, houve uma reação muito grande a
tempo de contribuição é igual a tempo de serviço essa afirmação. Mas o que vemos hoje? Todos os
não haveria necessidade de mudar o nome; no caso jornais veiculam notícia de que o Governo Fernando
dos trabalhadores rurais, abre a possibilidade de se Henrique Cardoso, adotando como política de Go-
dificultar a contagem recíproca na fase de regula- vemo o critério do é dando que se recebe, oferece
mentação; e estabelece que o teto de salários míni- Ministérios, cargos, favores, pagamentos de dívida
mos· para os benefícios é provisório, permitindo o dos Estados e Municípios e, por outro lado, ameaça,
seu posterior achatamento. Tudo isso significa per- pressiona, intimida aqueles Parlamentares que pro-
das de direitos dos trabalhadores, muito deles direi- curam votar de acordo com a sua consciência, para
tos adquiridos. E mais: significa o empobrecimento obter a aprovação do projeto de reforma da Previ-
dó nosso povo. Os servidores públicos civis são dência.
transformados em bode expiatório de crise fiscal. E agora, Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Deputados,

Sr. Presidente, procura-se dar à opinião públi- cada um de nós é chamado a votar de acordo com
ca a idéia de que este é o País do serviço público, sua consciência e com o compromisso assumido
dos marajás, quando, na verdade, o dinheiro públi- com seus eleitores. Não vamos imaginar que esse
co, o dinheiro do Tesouro, está sendo utilizado para voto que aqui será dado ficará impune.
salvar os banqueiros falidos. E o Governo nega a É necessário, por outro lado, Sr. Presidente,
possibilidade de se abrir uma investigação séria so- que analisemos o processo. Como já se disse aqui,
bre isso com instalação da CPI dos Bancos neste é vergonhosa a atitude de se enviar à casa dos Par-
Congresso. lamentares um documento ainda parcialmente ma-

Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Deputados, o mo- nuscrito. Na verdade, o que deveria ter sido enviado
mento é grave. O Congresso Nacional tem uma é o trabalho do Relator, que, aliás, é autor da cha-
enorme responsabilidade, e tenho certeza de que mada emenda aglutinativa. E esta, na verdade, não
ele pode, como fez no caso do impeachment do é uma emenda, mas um substitutivo.
Presidente Fernando Collor e em outras ocasiões, Portanto, esse processo está todo viciado, con-
atender aos reclamos da população brasileira, vo- dicionado à ânsia do Presidente desta Casa, Depu-
tando favoravelmente às suas reivindicações. tado Luís Eduardo, de atropelar as normas regimen-

A reforma da Previdência não atende aos tra- tais de funcionamento desta Casa para prestar servi-
balhadores; ela denigre li imagem do Congresso ço ao Governo. Fatos como este denigrem a ima-
Nacional. Por isso dirigimo-nos aos Deputados gem desta Casa, pois passam para a opinião pública
desta Casa dos partidos governistas: vamos olhar a idéia de que de fato está havendo\negociata, está
o povo de frente; nos olhos, e dizer não a esse havendo venda de votos.
projeto, que s6 tira direitos dos trabalhadores Não Acho que a resposta para isso é o voto consci-
ao autoritarismo, sim à democracia, sim ao diálo- ente dos Parlamentares, que deverão estar preocu-
go, sim à negociação com a população. A Itália le- pados com suas bases e os milhões de trabalhado-
vou \(inte anos para discutir um projeto de reforma res que estão sendo prejudicados por essa propos-
da Previdência. Não ao empobrecimento do povo ta.
brasileiro; sim ao projeto de desenvolvimento eco
nômico; sim a um projeto que permita ao povo
pensar em igualdade e justiça social; sim à refor
ma agrária, à verdadeira reforma; sim ao desen
volvimento pleno deste País.

Conclamamos os Deputados da Situação a,
juntos, vivermos a alegria de dar um basta à concen
tração de renda, da terra, da riqueza e do poder no
nosso País. Vamos votar não a esse projeto vergo
nhoso da Previdência Social. (Palmas.)
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tal de emenda aglutinativa, não aborda as questões do - como aconteceu em até mil por cento, com o
fundamentais, não destaca a questão do aumento respaldo da Lei Federal nº 8.847/94.
da receita e não cria mencanismos para impedir o A gravidade da situação impõe ao Governo Fe-
desvio dos recursos da Previdência. Ela estabelece deral imediata revisão da cobrança extorsiva do ITR
o teto de dez salários, mas de forma provisória, cri- que a Receita Federal está levando a cobro trucu-
ando condições para o processo de privatização da lentamente na Bahia, sobretudo no semi-árido, que
Previdência. Não há, por outro lado, a reconstituição vem sendo marcado por longas secas, penalizado
das atuais aposentadorias e a transição é sumária, pela pobreza, pela fome e pela miséria, o que o
quando sabemos que em outros países do mundo, Exmº Sr. Fernando Henrique Cardoso insiste em
como na Itália, a transição deu-se em sete anos, o desconhecer.
debate, em mais de duas décadas. Querem impor a É preciso que o Sr. Ministro da Fazenda, Dr.
toque de caixa uma reforma da Previdência que gol- Pedro Malan, determine a suspensão imediata da
peia direitos sociais. É a lógica do projeto neoliberal, cobrança do ITR na Bahia para corrigir o aumento
favorecer o capital, os banqueiros e golpear os direi- abusivo, sem o que estará praticando grave e irrepa-
tos sociais. rável injustiça contra os pequenos agricultores da-

Em meu nome pessoal, em nome do meu Par- quele Estado.
tido, o PCdoB, faço um apelo à consciência demo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço uma con-
crática dos integrantes desta Casa: não vamos nos clamação à bancada baiana para juntos irmos ao Mi-
dobrar às ameaças, à corrupção, às chantagens, va- nistro da Fazenda pleitear a redução da cobrança do
mos reafirmar a independência do Poder Legislativo, ITR em nosso Estado, sob pena de se praticar uma
votando contra esta reforma, que atinge, de forma omissão, o que é um crime muito maior do que o da-
frontal, o direito dos trabalhadores. (Palmas.) queles que estão cobrando até mil por cento de au-

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem mento do ITR em meu Estado.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. De- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
putados, no meio dessa turbulência faço um protesto visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Edu-
contra a cobrança do Imposto Territorial Rural no ardo Jorge apelidou o Relatório Euler Ribeiro de Re-
meu Estado, a Bahia, que em muitos casos foi au- latório Frankenstein. Hoje, um outro companheiro
mentado em até mil por cento, resultando numa situ- apelidava esse Relatório do Deputado Michel Temer
ação absurda e de completo desrespeito aos ruríco- de Emenda Drácula - ela circula de madrugada e
las pobres do sertão da Bahia. quer sugar o sangue do povo brasileiro.

O aumento do Imposto Territorial Rural revela É importante se denunciar em primeiro lugar o
completo desconnhecimento da realidade pela Re- processo de barganha e de pressão política que se
ceita Federal demonstrando, de forma inequívoca; estabeleceu no Congresso Nacional para se aprovar
que o Govemo Femando Henrique Cardoso está re- esse texto de baixíssima qualidade.
almente distante do povo. Por um lado, o Governo Federal assumiu dívi-

A Bahia vem sendo duramente castigada pela das de Prefeituras, como a de São Paulo, de mais
seca há quase cinco anos, sem que o Governo for- de três bilhões de reais e prometeu rodovias a Esta-
mule qualquer proposta de recuperação das lavou- dos, para que os Deputados votassem favoravel-
ras de algodão, café, feijão, Sisal, que foram pratica- mente à emenda da Previdência. Isto é um contra-
mente dizimadas. Agora, na mais profunda e mani- senso. Fala-se que se quer votar essa reforma para
festa insensatez, o Governo Federal aumenta as alí- acabar com o rombo da Previdência, mas para apro-
quotas do Imposto Territorial Rural em até mil por vá-Ia, amplia-se o rombo do Tesouro Nacional para
cento, penalizando os médios e pequenos agriculto- estabelecer a barganha política no Congresso Naci-
res, os que verdadeiramente precisam da terra para onal.
sobreviver num País que é mais dos banqueiros do Com a outra mão, o Governo brada o chicote.
que aqueles que realmente trabalham. Retirou Parlamentares que assumiam o cargo como

O Estado da Bahia possui dois terços de sua suplentes para trazer os seus efeitos e votar pela re-
área territorial rural no semi-árido, que sofreu perdas forma. Tiraram companheiros de Comissões Perrna-
de safras e de rebanhos nos últimos anos, gerando nentes porque tinham votado contra o Relatório Eu-
diminuição de emprego e empobrecimento da popu- ler Ribeiro. É assim que eles tratam o povo brasilei-
lação. Em verdade, a região vive uma situação críti- ro.
ca, merece, redução total do ITR e não tê-lo majora- Esse relatório, companheiros, é inócuo. Ele
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não acaba com privilégios como a acumulação de meter-nos a interesses outros, que não os da nossa
cargos de Parlamentares e cargos de comissão. Ele Pátria e do nosso povo. Por isso conclamo todos:
não mexe em nenhum momento na pensão dos mili- vamos votar não, vamos derrubar esse relatório para
tares, que se aposentam dois graus acima, e suas fi- que, a partir daí, possamos de fato fazer uma refor-
lhas, desde que não se casem, recebem pensão até ma justa da Previdência, com discussão e atenden-
morrer; não modifica a aposentadoria dos Parlamen- do aos interesses do povo brasileiro.
tares. É mentira que ele acaba com os privilégios. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Mas ele mexe com direitos. Institui, por exem- O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente,
pio, essa idade mínima para a aposentadoria do ser- peço a palavra para uma questão de ordem.
vidor público, o que acarretará uma corrida às apo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Cam-
sentadorias proporcionais, fazendo com que a recei- pos) - Se V. Ex!! tem motivo para formular uma
ta de Estados, Municípios e do Govemo Federal questão de ordem, amparado no Regimento Interno,
seja comprometida pela receita de inativos. a Presidência concede-lhe a palavra.

O relatório prejudica os trabalhadores rurais, O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re-
não garante que pensionista do serviço público te- visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Hum-
nha direito a receber os reajustes concedidos aos berto Costa acabou de afirmar que vários suplentes
servidores da ativa. Institui uma transição que não de Deputados, estão sendo obrigados a deixar o
existe, é algo abrupto, que prejudicará os servidores mandato para que o titular, que exerce cargo no Go-
públicos e o povo brasileiro de modo geral. vemo do Estado, possa assumir e votar hoje, neste

V. Ex!!s foram às praças públicas às televisões plenário a emenda da Previdência.
e rádios pedir o voto dos trabalhadores para aprovar A questão de ordem que formulo é a seguinte:
isto que está aqui? Pergunto-lhes se o Presidente da Qual é o procedimento que a Mesa vai adotar no
República e o Ministro da Previdência irão às cida- caso de Deputados titulares que estão de licença,
des do interior justificar a seus eleitores por que os exercendo cargos nos Estados, e que estão sendo
Parlamentares estão tirando os direitos do trabalha- chamados apenas para votar a reforma da Previdên-
dor brasileiro. Sim, porque aqueles que votarem a cia? Peço a V. Ex!! que informe quantos Deputados
favor desse relatório serão cobrados pelos seus elei- reassumiram o mandato para esta sessão.
tores. Os candidatos a prefeito serão cobrados ainda O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Cam-
neste ano de 1996. O que V. Exªs dirão? Que vota- pos) - A Mesa informa que, assim como V. Ex!!, não
ram contra o povo porque foram pressionados pelo tem conhecimento dos Deputados que votarão.
Presidente da República, porque foram ameaçados? Acrescenta que o mandato pertence ao titular, que
O povo votou em cada um dos que estão aqui para pode voltar e comunicar o fato à Mesa, logo que
terem a cabeça erguida e votarem com decência, achar conveniente. Respondida a questão de ordem.
com independência e com soberania. É isso que o O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
povo brasileiro espera de cada um dos que estão cedo a palavra ao Deputado Marcelo Barbieri.
aqui. O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB -

Quero, por último, lançar uma reflexão aos bra- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente enca-
vos companheiros e companheiras que, diante de minho à Mesa requerimento do Deputado Ubaldo
tanta pressão, votaram contra o Relatório Euler Ri- Corrêa em que solicita informações ao Reitor da
beiro: como o voto de cada um, agora favorável a UnB.
esse relatório, vai ser entendido pela população? Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, on-
Vão dizer que V. Exªs baixaram a cabeça; que al- tem o Líder do meu Partido, ao ouvir à tribuna, de-
guns trocaram seu voto por cargos ou benesses. fendeu a discussão do mérito da proposta que ire-
Hoje, o povo quer que cada um mantenha a coerên- mos apreciar. É isso o que pretendo fazer agora.
cia da última votação, vota~do, não para beneficiar o Analisando detidamente a chamada emenda agluti-
Governo, mas para livrar o povo brasileiro de uma nativa, Sr. Presidente, observa-se que a questão do
das reformas mais perversas que prejudica os pe- tempo de contribuição, em que pese terem sido um
quenos, o povo pobre, os desassistidos. pouco minoradas as contradições, está mantida inte-

Cada um, aqui, tem nas mãos o poder de optar gralmente. O que é o tempo de contribuição? É a
pelo sofrido, pelo pobre, pelo desassistido, ou acei- exigência de o trabalhador brasileiro ter carteira as-
tar, o desejo do príncipe sábio, que está entregando sinada.
este País àqueles que querem, efetivamente, sub- Sr. Presidente, no dia de hoje, a Folha de S.
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Paulo traz um artigo de primeira página no qual afir- sofre o profundo prejuízo que, com ela, terá o povo
ma que só 51% dos brasileiros têm emprego formal. brasileiro, em sua maioria ganhando até três salários
A Folha de S. Paulo divulga pesquisa do IBGE, se- mínimos. Acredito que essa é a opinião da maioria
gundo a qual 49% dos brasileiros não têm carteira dos membros do nosso Partido, o PMDB. (Palmas.)
assinada. Por outro lado, o mercado informal cres- Quero dizer ao companheiro Michel Temer,
ceu 10% no País, segundo o IBGE. Isso significa com todo o respeito, que, embora V. Ex! tenha acei-
que são, só nesses últimos cinco anos, mais um mi- to proposta do Presidente da CUT, Vicentinho - S.
Ihão e meio de brasileiros sem carteira assinada. Ex!! mesmo me disse isso: mas eu aceitei a proposta

Então, Sr. Presidente, a emenda aglutinativa do Vicentinho de que a comprovação do tempo de
propõe tempo de contribuição. Como se vai cobrar contribuição cabe ao Governo e não ao trabalhador
do trabalhador o tempo de contribuição, se hoje a -, a nosso ver, a maioria dos trabalhadores brasilei-
economia informal cresce no nosso País, e milhões ros, e segundo o IBGE, não trabalha na Mercedes
de brasileiros não estão inscritos no INSS? Benz, nem na Volkswagen, nem nas grandes multi-

A verdade é que se essa proposta, por um nacionais. São sim trabalhadores informais, que
lado, diminui privilégios com os quais concordamos, campeiam pelo País. Portanto, a proposta de Vicen-
de setores da sociedade brasileira, por outro lado tinho não atende à maioria dos trabalhadores brasi-
acaba com a previdência de até dois salários-míni- leiros, e não contempla o sentimento da maioria.
mos, e hoje são 11 milhões de aposentados no sis- Portanto, Sr. Presidente, a proposta do tempo
tema previdenciário. de contribuição é um crime contra o minguado salá~

O grande prejudicado com essa proposta é a rio mínimo de 100 reais que recebem 11 milhões de
imensa massa de trabalhadores que recebem até trabalhadores da nossa Pátria.
dois salários-mínimos no nosso País. Por isso, concluindo, Sr. Presidente, quero di-

Portanto, ao votarmos esse projeto da forma zer a este Plenário que não podemos aceitar que
como está, estaremos prejudicando, isto sim, a essa proposta seja aprovada no dia de hoje. (Pal-
imensa maioria dos trabalhadores brasileiros que mas.)
não tem carteira assinada e que recebem até dois Encaminho, em nome do povo brasileiro, o
salários-mínimos. voto não a essa proposta. (Palmas.)

Por isso, Sr. Presidente, não temos condições O SR. JOSÉ PINOTTI (BlocoIPMDB - SP.
de votar a favor desse projeto. Além de acharmos Sem revisão do orador.) - Companheiros, acordei
prematura a decisão, o nosso partido, o PMDB, mar- esta manhã pensando - e quero crer que todos aqui
cou convenção para o próximo domingo quando ire- pensam da mesma forma - que estamos vivendo
mos discutir se o tempo de contribuição deve substi- um enorme e inverossímel pesadelo, porque o Con-
tuir o tempo de serviço. Queremos discutir com o gresso Nacional está prestes a retirar os direitos do
nosso líder Michel Temer, com todo respeito, admi- trabalhador brasileiro, está prestes a aprovar um
ração e companheirismo, o mérito do projeto. Mas projeto sobre patente que acaba com o desenvolvi-
não podemos aceitar essa proposta que vem agora mento científico e tecnológico em nosso País e está
ao plenário, porque ela contraria frontalmente os prestes também a sepultar urna CPI que investigaria
princípios do nosso partido, de defesa da maioria do o maior roubo - não rombo - da nossa história, que
povo brasileiro. (Palmas.) é o roubo do Banco Nacional, da ordem de 5,5 bi-

Sr. Presidente, ao vir a esta tribuna, repre- Ihões de dólares.
sentando boa parte dos membros da bancada fede- Acostumado a fazer diagnósticos, fui procurar
ral no nosso partido, venho dizer que o nosso com- uma causa para essa situação terrível, de pesadelo
panheiro Michel Temer foi pressionado para votar nacional. E a causa, meus amigos, é essa globaliza-
essa matéria. Sabemos do sentimento do nosso ção da economia, é esse neoliberalismo em razão
companheiro, que se vê em contradições com essa do qual, como diria Malrant, entende-se a preço de
proposta. S. Ex!! não pôde fazer uma proposta aca- tudo, mas não se sabe o valor de nada; essa globali-
bada, porque estava preso ao Regimento da Casa, zação da economia que está fazendo com que se
tendo que se restringir às emendas apresentadas ao retire do trabalhador brasileiro os seus direitos, para
projeto original do Govemo. que se crie o seguro privado e haja mais lucro para

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para dizer os bancos, mais lucro para as companhias de segu-
que não é oportuno votarmos essa proposta neste ro privado. Essa mesma globalização da economia,
momento. Deveríamos adiar a votação e refletir mais assumida acriticamente por um Governo desonesto,
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porque está vendendo o patrimônio, o suor e o tra- sa por uma crise sem precedentes no nosso País.
balho do povo brasileiro, é que está acabando com o Até o ano de 1991, éramos um dos maiores produto-
nosso desenvolvimento científico e tecnológico, atra- res e exportadores mundiais do produto, com ven-
vés da Lei das Patentes, que querem aprovar rapi- das anuais que alcançavam os 150 milhões de dóla-
damente para que ninguém, nem mesmo aqui den- res. Desde 1993 passamos de grandes exportado-
tro, entenda o enorme prejuízo que ela dará ao futu- res a segundo maior importador mundial de algodão,
ro do Brasil, não só nosso, mas dos nossos filhos e gastando cerca de 650 milhões de dólares anuais
dos nossos netos. Essa mesma globalização da com a compra do produto.
economia, que privilegia o capital internacional, que Responsável por esse desastre é a perniciosa
protege o Banco Nacional contra uma investigação política de tarifa zero para as importações de algo-
que está sendo negociada torpemente aqui de lado, dão, vigente desde 1990. Até 1989, as alíquotas de
no Senado Federal. importação do produto eram de 55%, tendo caído

Não podemos, caros companheiros, nos ajoe- para 10%, em 1990, e para zero, a partir de 1992.
Ihar diante dessa situação, porque o que está acon- Enquanto abrimos as nossas portas ao algodão es-
tecendo é que, para aprovar tudo isso que acaba trangeiro outros países produtores mantiveram suas
com o nosso País, eles precisam acabar com o Con- políticas protecionistas, tornando extremamente des-
gresso Nacional. E existem duas formas de se aca- leal a concorrência entre o algodão brasileiro e o im-
bar com o Congresso Nacional. Primeiro, jogar fora portado.
a nossa imagem, como o Govemo tem feito pelos Entre 1991 e 1994, por exemplo, os subsídios
jornais e imprensa; e segundo, isso que está aconte- norte-americanos ao algodão somaram 5 bilhões e
cendo hoje: cooptar companheiros, tornar a posição meio de dólares. Para tornar os seus preços ainda
de companheiros difícil, porque muito vieram me fa- mais atraentes, os países produtores financiam as
lar que estão tão pressionados que vão ser obriga- importações com prazos de 180 e até 360 dias, a ju-
dos a votar contra a sua consciência, contra o seu ros de no máximo 8% ao ano.
coração e o seu patriotismo. O Brasil consome, por ano, cerca de 800 mil

Companheiros, não vamos nos deixar dobrar toneladas de algodão. Atualmente, a produção brasi-
por isso. A Previdência é um direito do trabalhador leira está estimada em 500 mil toneladas. Em tese,
brasileiro. O processo através do qual a pretendida bastaria a importação de 300 mil toneladas do pro-
reforma foi encaminhada até agora é absolutamente duto para o abastecimento das indústrias. Na práti-
inválido. Não houve discussão. Na Itália, discutiu-se ca, no entanto, as importações têm sido feitas em
durante dez anos. Em todos os outros países, discu- volumes muito superiores a esse, pois é mais vanta-
tiu-se por um longo tempo. Aqui nem se discutiu no joso para o empresariado importar o produto, ainda
Congresso Nacional, porque fomos impedidos de que um pouco mais caro, do que adquirir a mercado-
fazê-lo. ria nacional, cujo pagamento é sempre feito à vista.

ComQ'DeputÇldo do PMDB,.respeitando o meu O resultado dessa política tarifária equivocada,
Líder Michel Temer, quero dizer'Çlqui que vou votar nobres Colegas, tem sido desastroso. Em apenas
contra esse projeto da Previdência (palmas) porqué, quatro anos, a área plantada de algodão nos dois
em primeiro ,lugar, coloco a minha consciência; em maiores Estados produtores, São Paulo e Paraná,
segundo lugar, a minhaPátria e o meu povo; em ter- foi reduzida pela metade, expulsando mais de 250
ceiro, o meu partido, que tem de estar de acordo mil pessoas do campo.
com a minha Pátria e a minha consciência. (Muito Os efeitos danosos do intenso êxodo rural ob-
bem! Palmas.) servado no nosso País, nas últimas décadas, já são

. Durante o discurso do Sr. José Pinotti, por de~ais conhe~id?s. Muito se fala da necessida-
o Sr. Wilson Campos, 1S! Secretário, deixa a d: d~ f~xa.r o. ~rasllelro no cam.?o, m~s certa~ente
cadeira da presidência, que' é ocupada pelo nao e. 1n~lablhzando a ?r?duçao agncola nacional
Sr: Luís Eduardo Pres·de t que atingiremos esse obJetiVO.

• , I n e. O desestímulo à produção nacional de algodão
a SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- não atinge só o setor agrícola; ameaça, também,

do a palavra ao Sr. Alexandre Ceranto. nossa indústria têxtil. Em todo o mundo, tem-se ob-
a SR. ALEXANDRE CERANTa (Bloco/PFL - servado uma redução acentuada dos custos industri-

PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ais no setor têxtil, o que aumenta o peso do custo da
te, Sf"s e Srs. Deputados, a cultura do algodão pas- matéria-prima no preço final de fios e tecidos. As in-
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dústrias que não puderem se abastecer nos seus tou se banquetear com o verme, como não recusa a
próprios países, portanto, ficarão à mercê das osci- farta comensalidade do rato. E para desviar a aten-
(ações do mercado internacional de algodão, o que ção do banquete, trataria de criar falsos .problemas
as tomará por demais frágeis para enfrentar a con- na brisa. Os dois figurantes da fábula seriam apenas
corrência global. o resumo do locupletamento de ontem e de hoje.

É uma vergonha, Sr"'s e Srs. Deputados, que Trazendo para os fatos a figura da brisa, basta
um País com o tamanho e as condições climáticas considerar o que disse o Ministro da Previdência, na
do Brasil, e, mais do que isso, com enorme tradição semana passada, no Rio. Que em 1994 as empre-
que temos na cultura algodoeira, seja importador de sas sonegaram 5,7 bilhões devidos à Previdência,
uma matéria-prima tão estratégica para a economia furo calculado como bem maior em 1996. O Proble-
do País. ma da Previdência, ficou evidente, é de sonegação e
, O mercado mundial está hoje particularmente administração, coisas que não merecem uma pala-

atraente para a cultura do algodão. Precisamos re- vra sequer no projeto de reforma do Governo. O ba-
verter, com a máxima urgência, esse quadro de de- rulho da brisa, portanto, se esvai, porque o centro do
sestímulo aos nossos produtores, aproveitando todo enredo está na farra dos devoradores da polpa da
o potencial de geração de riqueza e de emprego que noz. Daí que o figurante principal de alegoria fez um
a cultura algodoeira representa para o País. giro pelo mundo, na semana passada, e coadjuvado

É hora de revermos, com responsabilidade e por prestimosos intérpretes esbanjou comentários
pragmatismo, a desastrada política de tarifa zero desairosos ao Congresso, invocando até os nomes
para as importações do algodão, que tantos danos do Fujimori e Pinochet... Lamentavelmente no Con-
tem trazido à nossa economia. Não basta, no entan- gresso pontifica o outro protagonista.
to, dificultar as importações. É preciso criarmos, sem O leitor sabe que a malfadada noz é o Brasil. O
demora, mecanismos para facilitar a comercializa- diálogo do rato e do verme está em grande evidên-
ção do algodão brasileiro, como linhas especiais de cia na mídia. Um é uma ameaça para o outro, há
financiamento, a exemplo do que fazem nossos cor- grupos interess,ados num e grupos interessados
rentistas internacionais. noutro. Não sei como terminará a história. Consegui-

Estou certo de que essas duas providências já rá o verme enganar o rato? O rato vai devorar o ver-
serão capazes de transformar por completo o pano- me? Os dois podem se destruir? Ou se darão as
rama da cultura algodoeira nacional, devolvendo-nos mãos para comerem juntos uma pizza e esconde-
o lugar de grande exportador internacional de algo- rem o roubo da polpa da noz? O espetáculo é seria-
dão, gerando muitos milhares de empregos e de di- do, promete muitos desdobramentos. O problema é
visas para o País. que muita gente já está sabendo que o buraco da

Obrigado. amêndoa é de mais de dez bilhões. Aos poucos o
O SR. JARBAS LIMA (Bloco/PPB - RS. Pro- povo, que produziu tudo aquilo que está sendo roí-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e do, se dá conta de que o importante não é salvar
Srs. Deputados, está história foi contada há mais de um, outro, ou os dois personagens da história, mas
700 anos, por Saadi, em O Jardim das Rosas. Sem preservar o que é de todos. Nada de bom se conse-
suspeita, portanto, de alusão aos dias atuais. Um gue tomando-se partido do rato faminto ou do verme
rato faminto girava em tomo de uma noz. DO'interior gordo. Só haverá bons resultados se os fatos forem
da noz um verme lhe disse: Não nos leve! Eu comi devidamente esclarecidos, independentemente dos
toda a polpa deste fruto e tu te arrependerias de to- interesses do verme ou do rato.
car nele. O rato refletiu: És gordo ou magro? E o O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-
verme: Sou gordo, e nada mais quero da vida. Muito SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
bem, - disse o rato - espero que a tua gordura te- te, srªs e Srs. Deputados, há pouco mais de cinco
nha sabor de noz. Roeu a casca, tirou o verme e o anos, a agricultura nacional dispunha de uma insti-
comeu. tuição de excelência, comparável às melhores do

Não pretendo para os personagens da vida mundo no gênero, encarregada de promover ensai-
real o mesmo destino dos da fábula, mas ela guarda os de equipamentos agrícolas e oferecer treinamen-
pitoresca semelhança com o jogo de braço entre tos à formação de pilotos para o setor agropecuário.
dois políticos de proa, um contra o outro a favor da Refiro-me, Sr. Presidente, ao Centro Nacional de
CPI dos Bancos. O complicador é que muita gente Engenharia Agrícola - CENEA, cujas atividades,
gprda comeu a polpa da noz. Gente que tanto acei- agora renascidas sob a'coordenação da Delegacia
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Federal de Agricultura no Estado de São Paulo, por Era o que tinha a dizer.
certo preencherão uma lacuna aberta no setor públi- O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Pro-
co nacional. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

A decisão de reatívar as atividades do extinto Srs. Deputados, cerca de dois terços da superfície
Cenea, tomada por S. EXª o Ministro da Agricultura, terrestre são cobertos de água e, por isso, a Terra
do Abastecimento e da Reforma Agrária, José Edu- deveria ser mais apropriadamente chamada de Pla-
ardo Andrade Vieira, merece, portanto, todo o nosso neta Água. Caso estivesse uniformemente distribuí-
apoio. Foi também - é justo que se destaque - uma da, essa quantidade de água formaria uma camada
iniciativa materializada nos esforços do seu Secre- de três quilômetros de espessura.
tário Executivo, Ailton Barcelos Fernandes, que co- A água é essencial à vida e à manutenção dos
ordenou os trabalhos de ressurgimento daquele ór- ecossistemas, constituindo mais de 80%, em volu-
gão. me, dos seres vivos. Além dessa vital importância, é

O Cenea foi criado por Decreto Governamen- utilizada pelo homem para múltiplas finalidades, tais
tal, em 23 de dezembro de 1975, e atuou até 3 de como: abastecimento doméstico, urbano e industri-
abril de 1991, quando foi extinto. Funcionava em ter- ai; irrigação e outras formas de produção de alimen-
ras da Fazenda Ipanema, localizada no Município de tos; diluição e disposição de poluentes; geração de
Iperó, dando continuidade aos trabalhos do antigo energia elétrica; pesca comercial e esportiva; recrea-
Centro de Ensaios e Treinamento de Ipanema-CTI, ção e paisagismo. Toda atividade econômica e soci-
que existia desde 1950, quando foi iniciada.a meca- ai depende intensamente da água doce.
nização agrícola em nosso País. Três anos antes, Apesar dessa abundância, muitos problemas
suas instalações abrigavam uma estação experi- do século XXI serão decorrentes da água, ou me-
mental para melhoria genética de sementes de trigo, Ihor, da sua escassez, uma vez que o aumento do
sendo, como se podo notar, um local com longa con- consumo e a má gestão desse recurso tornaram-no
tribuição à agrop~cuária nacional. escasso e inadequado para a maior parcela de seus

Já em meados da última década, o Cenea ha- usos. Se riquezas minerais e outros recursos natu-
via promovido mais de 2 mil treinamentos em diver- rais foram o motivo de muitas guerras, os conflitos
sas áreas do conhecimento agronômico, capacitan- num futuro próximo deverão ocorrer por causa de
do pessoal da mecânica agrícola à engenharia de água. Atualmente, muitos países têm menos água
água e solo; da economia doméstica à administra- do que necessitam e, no início do próximo século,
ção rural. Contava com quase trezentos técnicos al- um terço dos países do mundo terá escassez per-
tamente capacitados, dentre os quais quarenta e um manente de água.
pesquisadores, muitos deles com nível de pós-gra- Certamente, senhoras e senhores, o Brasil é
duação. . um País privilegiado, pois a sua extensa rede fluvial

A extinção do Cenea, contudo, não se limitou e o clima lhe conferem 15% da água doce no mun-
apenas a desagregar uma equipe de grande baga- do, o que corresponde a 17 trilhões de metro cúbi-
gem científica e tornar ociosa uma infra-estrutura coso Talvez seja justamel1te essa abundância de
sem similar, foi mais além: privou o País do mais im- água em grande parte do território nacional que nos
portante de seus trabalhos. Isso porque o Centro é o tenha levado a uma postura de desperdício e negli-
único a realizar no Brasil ensaios que atestassem a gência quanto á gestão dos recursos hídricos, tra-
eficiência do maquinário a ser utilizado pelo setor tando-os como se fossem in!initos. Em decorrência,
primário, além de também ser o único a capacitar nosso País é um dos que mais intensamente polui
pessoal especializado em aviação agrícola, espaços suas águas, com esgotos urbanos não tratados, de-
que não puderam ser ocupados pela iniciativa priva- jetos industriais, produtos químicos usados na agri-
da. cultura e mercúrio no garimpo. Muitos cursos dágua

Como se vê, Sr. Presidente, trata-se de uma transformaram-se em verdadeiros depósitos de lixo.
área com um passado histórico de relevância, que Também o desmatamento tem contribuído para a al-
precisa de toda nossa atenção. E é dentro dessa teração do ciclo hidrológico e a diminuição da quan-
área que voltarão a ter lugar as atividades antes tidade de água disponível, com a destruição de ma-
desenvolvidas pelo antigo Centro Nacional de Enge- nanciais e o assoreamento de curso dágua.
nharia Agrícola, trabalho que, estou certo, recoloca- Por outro lado, as regiões onde há escassez
rá o Brasil na posição de vanguarda no campo da de água, como o Nordeste, continuam a sofrer com
engenharia agrícola. as secas periódicas, sem que medidas globais se-
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jam adotadas, incluindo uma política de desenvolvi- No ano passado, o atual Governo desembol-
mento que contemple o melhor aproveitamento das sou cerca de R$2,3 milhões, sendo que em sua mai-
águas disponíveis. A propósito, senhoras e senho- or parte - R$2,1 milhões - referia-se a quitar dívidas
res, é importante lembrar que, dos domicílios sem contraídas durante a construção do hospital. Outros
abastecimento de água potável no Brasil, 87% en- R$210 mil foram gastos na compra de equipamentos
contram-se no Nordeste. e na construção do emissário de esgotos. Mesmo

Estas reflexões são alusivas ao Dia Mundial da assim, Srfts e Srs. Deputados, o hospital não pôde
Água, comemorado hoje, 22 de março. Compartilho- até hoje ser efetivamente inaugurado.
as com os ilustres pares para lembrar que são res- Vejam V. EXªS o que está acontecendo com a
ponsabilidade deste Congresso diversas ações para saúde no Brasil!
a implementação de medidas eficazes que assegu- Nossa gente, pobre, desvalida e abandonada,
rem a oferta de água de boa qualidade para toda a contribui com impostos, taxas e outros tributos em
população brasileira e, ao mesmo tempo, preservem troca de equipamentos e serviços públicos a que
as funções hidrológicas biológicas e químicas dos tem direito constitucionalmente. Mas é esse trata-
ecossistemas. mento que recebe: é miseravelmente enganada, en-

Uma das nossas linhas de ação é relativa ao quanto, em vão, espera por benefícios que nunca
arcabouço legal de gestão de recursos hídricos, ini- vêm.
ciado em 1934 com o Código de Águas, o qual é Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a inau-
considerado, internacionalmente, uma das mais guração do Hospital Regional do Agreste sem que
completas leis de água, além de ser pioneiro em di- estivesse pronto foi um ato insensato mas é incom-
versas matérias constantes da atual legislação ambi- preensível que, passados 14 meses do atual Gover-
ental. Apesar de continuar válido, após mais de ses- no, ainda não tenha sido corrigido o problema e co-
senta anos, necessita de revisão e atualização. locada a obra à disposição do povo de Pernambuco.

A Constituição Federal de 1988 incluiu diversos Com a palavra o Secretário de Saúde, Dr. Jarbas
dispositivos sobre recursos hídricos de água doce, Barbosa, sob cuja responsabilidade se encontra
os quais dispõem sobre o domínio das águas, seu agora a verdadeira inauguração do Hospital Regio-
aproveitamento e as competências legislativa e ad- nal do Agreste.
ministrativa das três esferas do Poder Público nessa Apelo também, Sr. Presidente, ao Governador
matéria. A nova Carta aperfeiçoou alguns aspectos Miguel Arraes para .que envide todos os esforços
do regime jurídico do domínio das águas. possíveis e imprescindíveis à efetiva inauguração do

Decorrente dessa modificação, surge a revoga- hospital. Tenho absoluta certeza de que a própria
ção das disposições do Código de Águas relativas bancada de Pernambuco se juntará S. ExB, reforçan-
às águas particulares. Portanto, hoje, todas as do sua posição de dotar o Estado de Pernambuco _
águas são consideradas bens públicos. principalmente a Região do Agreste - de uma obra

Finalmente, destaco que se encontra em trami- de alta relevância para sua população.
tação nesta Casa, um projeto de lei que dispõe so- Se continuar essa situação, essa obra vai ter-
bre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Refor- minar fazendo parte do Livro de Recordes do desca-
ço a necessidade de nos envolvermos na discussão labro, mais uma marca vergonhosa na questão da
dessa proposição, para que o País possa ter um mo- saúde no Brasil.
derno sistema de gestão de seus recursos hídricos. Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Pro- O S. JOSÉ GENOíNO- Sr. Presidente, peço a
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, em 29 de dezembro de 1994, o en- palavra para uma questão de ordem.
tão Governador Joaquim Francisco inaugurou, sob O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
intensas expectativas e grandes festividades, o Hos- Ex!! a palavra.
pital Regional do Agreste, localizado na Cidade de O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-
Cumaru. Recebida como inquestionável benefício são do orador.) - Sr. Presidente, formulo a V. ExA
para uma população da ordem de um milhão de per- uma questão de ordem sobre assunto que já levan-
nambucanos, a iniciativa só tinha um problema: a tei ontem, sobre a possibilidade de destaques a par-
obra não estava terminada. É isso mesmo, Sr. Presi- tir do momento em que os Líderes apresentaram a
dente, o hospital foi inaugurado sem que estivesse emenda aglutinativa e o Relator, Deputado Michel
em condições de funcionamento. Temer, apresentou o seu parecer.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou es
clarecer. O avulso está publicado corretamente. O
que aconteceu é que a Presidência solicitou que se
fizessem logo cópias, para que se pudesse distribui
las o quanto antes aos Srs. Deputados.

Inclusive tive o cuidado de fazer com que o
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Sr. Presidente, tenho em mãos a emenda aglu- Ressalte-se que a emenda aglutinativa resulta
tinativa e o parecer do Deputado Michel Temer. da fusão de outras emendas ou de emendas com

Tenho em mãos também o avulso no qual in- texto por transação tendente a aproximar os respec-
troduziu-se um artigo rascunhado, para contemplar tivos conteúdos. Não se trata, portanto, de urna
os privilégios do Poder Judiciário. E não há emenda mera justaposição ou montagem de textos, mas de
aglutinativa para privilegiar juízes promotores e pro- uma aproximação de intenções dos autores das ma-
curadores. Repito: está escrito à mão, não há emen- térias aglutinadas.
da aglutinativa, e é extemporâneo, porque foi acres- Mencione-se a ocorrência de diversas situa-
centado depois do parecer. ções análogas. De memória posso mencionar o Pro-

V. Exª disse que a emenda aglutinativa não se- jeto de Lei nº 3.519, de 1993, que dispunha sobre a
ria alterada, a não ser por destaque. É bom dizer participação de partido político em horário gratuito
que o que está escrito à mão, além de contrariar o de rádio e televisão, por ocasião do plebiscito, em
Regimento, assegura a manutenção dos privilégios que foram introduzidas, através de emenda aglutina-
do !Poder Judiciário. O Poder Judiciário está contem- tiva substitutiva, diversas alterações, que, em obra
piado! Não estamos cortando privilégios! Isso é uma assentadas no objeto geral da proposição, não refle-
vergonha! O Poder Judiciário precisa de cortes! tiam exatamente a identidade dos textos. Todavia,

Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que não aceite, havendo diversos destaques apresentados, a Presi-
na emenda aglutinativa, o que está escrito à mão e dência solicitará ao Relator, sempre que necessário,
foi enviado aos Deputados nesta manhã. que esclareça o Plenário acerca da procedência de

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- cada matéria colocada em votação, apontando os
do José Genoíno, gostaria de esclarecer que o arti- textos sobre os quais se assenta.
go não foi acrescentado depois. Foi entregue à A Presidência vai solicitar ao Relator que em
Mesa justamente no momento anterior ao início da cada destaque, se necessário mencione os textos
Ordem do Dia. que foram aglutinados.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, há O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
dois arts. 62 • Está aqui. Na página 10 há dois artigos. a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É uma O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
questão de remuneração. A redação final, segundo EX- a palavra.
me informa a Secretaria-Geral da Mesa, está correta. O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, há visão do orador.) - Sr. Presidente, foi importante a
dois arts. 62 Com todo o respeito, Presidente Luís observação de V. Ex'! sobre a necessidade da pres-
Eduardo, V. Ex'! sabe que me empenhei nas negoci- tação de esclarecimentos por parte do Relator, mas
ações pela reforma da Previdência Social. o pedido de esclarecimento que formulo à Mesa é

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com no seguinte sentido: em primeiro lugar, as páginas
certeza. do relatório, como não estão rubricadas, suscitam

O SR. JOSÉ GENOíNO - V. Ex'! tem o com- dúvidas porque uma delas, a página 11, está com-
promisso de não aceitar ferir-se o Regimento Inter- pletamente em branco e há apenas uma anotação
no para se votar privilégios. Há dois arts. 6º, e essa manuscrita.
matéria foi negociada com o Poder Judiciário. É bom Queremos saber do ilustre Relator, deputado
deixar isso muito claro - não há emenda. Corte isso Michel Temer, se foi ele que acrescentou, uma vez
aqui, Sr. Presidente. que não há rubrica, a não ser nesta página.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou es- Como há também anotações à mão e outras
clarecer, para evitar novos questionamentos. A Pre- páginas do relatório, seria importante que, antes de
sidência vai esclarecer sobre o processo de votação. iniciarmos o processo de votação, S. Ex!! prestasse

A Presidência examinou a emenda aglutinativa esclarecimentos sobre a última versão do documen-
oferecida tendo e vista os requisitos regimentais, va- to.
lendo-se, inclusive, da ajuda do Relator, que consi
dera que a matéria está em condições de ser apreci
ada pelo Plenário. Não há um só dispositivo na
emenda aglutinativa que não diga respeito à Previ
dência Social de trabalhadores, de militares e servi
dores civis.
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avulso chegasse até mesmo às residências, para
que todos os Srs. Deputados tomasse conhecimento
do texto.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex'l a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ainda com base
no art. 118, § 32 , do Regimento Interno, entende
mos, em primeiro lugar, que essas emendas preci
sam ser identificadas na sua origem antes que se
inicie o processo de votação.

Em segundo lugar, há trechos inteiros deste re
latório que, na verdade, estão reproduzindo o pare
cer derrotado do Deputado Euler Ribeiro.

Gostaria de citar para V. EXª, Sr. Presidente,
alguns artigos que precisam ser explicados pelos
Deputados Inocêncio Oliveira, Geddel Vieira Lima e
os demais que assinaram a emenda quanto a sua
origem e porque reproduzem o relatório do Deputa
do Euler Ribeiro. São eles, o art. 37, por exemplo,
no seu § 79 , o inciso 111 do art. 40, § 19 , o inciso IV do
mesmo artigo e do mesmo parágrafo e o § 39 do
mesmo artigo também.

Sr. Presidente, mais à frente no § 79. do art.
201, o nobre autor da emenda introduziu matéria
nova. No inciso I do § 79 do art. 201 houve introdu
ção de matéria nova, bem como no § 89 do mesmo
artigo. Praticamente, num artigo inteiro, o art. 29 , fo
ram introduzidas matérias que não constavam de
emendas nem do relatório anterior.

Então, solicito a V. Ex'l que peça aos autores
das emendas que esclareçam o porquê da reprodu
ção de partes do relatório rejeitado e onde foram
buscar as emendas para serem aglutinadas nesses
itens aos quais nos referimos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) De ante
mão, quero esclarecer a V. Ex! que o Relator Euler
Ribeiro fez o seu parecer sobre matéria existente.
Evidentemente, não pode ocorrer duplicidade.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
sessão de ontem, indaguei a V. ExA qual seria o pro
cedimento para a apresentação de destaque e de
DVS. V. EX- informou que caberiam os destaques
simples. Apresentei dois destaques simples, mas a

Mesa simplesmente os recusou dizendo que não
eram cabíveis.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Cabem
sim, Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Apresentei
dois destaques, e a Mesa os devolveu dizendo-me
que não cabem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. ExA
pode encaminhá-los.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Gostaria
que a Mesa acolhesse meus dois destaques.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Serão
acolhidos.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
gostaria de saber se tenho direito a usar alguns mi
nutos como se fosse o Pequeno Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou ini
ciar a Ordem do Dia, Deputado.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Mas V. Exlil

não me concede nem três minutos? Eu estava ins
crito e era o próximo orador. Isso é traumático, Sr.
Presidente, porque as pessoas que estão a favor
do desenvolvimento, do crescimento desta Nação,
que comungam com essa necessidade quase fi
cam sem espaço para falar nesta Casa, porque só
tem vez o lado de lá, que fala em democracia e
gosta de Fidel Castro, que fala em liberdade e nos
denuncia usando os meios de comunicação. Que
ro ter o direito de falar, Sr. Presidente. Preciso de
fender-me.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamen
to, mas o horário do Pequeno Expediente está en
cerrado.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Está bem. Ten
taremos logo mais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamen
to profundamente.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Mas acontece
que estou indignado.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex! a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive o tra
balho de examinar a chamada emenda aglutinativa.
A questão de ordem que formulo a V. ExA, com base
nos arts. 95 e 118 do Regimento - vou encaminhar
por escrito - é sobre o título indevido da emenda
aglutinativa, e vou explicitar o porquê.

Na chamada emenda aglutinativa, no § 12, inci
so I, do art. 12 , os autores da emenda usam a ex-



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se V.
Ex!! desejar, com certeza.

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB;

Pará

Acre

Roraima

Amazonas

Era esse o esclarecimento que queria de V.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Exª.

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Arthur Virgílio 
PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Blo
co - PMDB; Pauderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; Nicias Ribeiro
- PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos 
Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa - Bloco - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco 
PFL.

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo 
Bloco - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - Bloco - PPB.

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Silvernani
Santos - Bloco - PPB.
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pressão acidente em serviço. Examinei detalhada- esclarecimentos solicitados antes do início da vota-
mente o texto da PEC e cada emenda dos Srs. De- ção.
putados e observei que essa expressão hora nenhu
ma - hora, nenhuma, repito - foi apresentada pelos
Srs. Deputados.

Entendo que o autor fez uma modificação do
benefício. Existe uma clara intenção de modificar o
benefício entre acidente de trabalho e acidente em
serviço. São duas expressões usadas: acidente de
trabalho, que é o acidente ocorrido, desde a saída
de casa do trabalhador até o retorno à casa, e aci-
dente em serviço, que é o acidente ocorrido após a
pessoa entrar na empresa.

Usando o Regimento, que V. Ex!! respeita, lem
bro que emenda modificativa é a que altera a propo
sição sem a modificar substancialmente. A questão
de ordem que formulo à Mesa é que o título emenda
aglutinativa é indevido porque hora nenhuma emen-
da alguma, nem a PEC encaminhada pelo Governo
usou essa expressão. Portanto, o título emenda
aglutinativa é indevido. Deveria ser emenda modifi
cativa.

Aguardo a decisão sobre questão de ordem
que formulo a V. Ex!! para modificação do título de
emenda aglutinativa para emenda modificativa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Deputado Alexandre Cardoso, isso é matéria já deci
dida pela Mesa.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Por quê?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Porque

eu já decidi anteriormente essa questão.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Foi distribu

ído, Sr. Presidente, e a expressão acidente de servi
ço nunca foi relatada por nenhum dos Srs. Deputa
dos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não há
o que retificar, Sr. Deputado.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, recorrerei da decisão de V. Ex!! porque nas
notas taquigráficas desta sessão a expressão aci
dente de serviço hora nenhuma foi usada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCdpB - SP. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, permita-me, mais
uma vez, questionar a Mesa se o ilustre Relator da
matéria que vai ser votada prestará ao Plenário os



Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Deda - PT.

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota -
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira 
Bloco - PFL; José Chaves - PSDB; José Jorge 
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco 
PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - Bloco - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco 
PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Roberto Fontes 
Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Sér
gio Guerra - PSB; Vicente André Gomes - PDT;
Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Moa
cyr Andrade - Bloco - PPB; Talvane Albuquerque
Bloco-PPB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Uma - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Blo
co - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - Bloco - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo 
Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira
- Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mar
cos Medrado - Bloco - PPB; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujo 
Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Rolartl::! Lavigne - Bloco - PFL; Sér
gio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Freire
Júnior - Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB;
Osvaldo Reis - Bloco - PPB; Paulo Mourão 
PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão
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Ronivon Santiago - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Blo- PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
co - PFL. Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 

PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - Bloco .:.
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco -

César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Sil
va - Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu
Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José
Carlos Sabóia - PSB; Magno Bacelar - Bloco - PFL;
Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco 
PFL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta 
Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Fi
lho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Ba
Ihmann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Firmo de Castro -: PSDB; Gonzaga Mata 
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Unha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristina -.PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Pimentel Gomes :-. PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL;
Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vi
cente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - Bloco
- PPB; Heraclito Fortes - Bloco - PFL; João Henri
que - Bloco - PMDB;' Júlio Cesar - Blocp - PFL;
Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco
-PFL.
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Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB; Ursi
cino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Blo
co - PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mos
coni - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - Bloco - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB;
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano An
ghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha 
Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Jai
me Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco 
PPB; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco 
PPB; José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL;
Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone 
Bloco - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco 
PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maurício Cam
pos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Newton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda
- PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira
- PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander -
Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB;
Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB;
Romel Anízio - Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco
- PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Blo
co - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya
- Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB;
Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio
Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - Bloco - PPB;
Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Blo
co - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira
- Bloco - PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos
Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Eze
quiel - PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico
Miranda - Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - Pl:B; Fernando Lo
pes - PDT; Francisco Dornelles - Bloco - PPB;
Francisco Silva - Bloco - PPB; Jair Bolsonaro - Blo
co - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes 
Bloco - PTB; Jorge Wilson - BI~o - PPB; José Car
los Coutinho - Bloco - PFL; José Carlos Lacerda -

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- Bloco - PPB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB;
Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco - PPB; Cunha
Lima - Bloco - PPB; De Valasco "'- Bloco - PSD;
Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Blo
co - PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo
Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernan
do Zuppo - PDT; FrancoMontoro - PSDB; Hélio Bi
cudo - PT; Hélio Rosas - Bloco - prADB; Ivan Va
lente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto 
Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Muda
len - Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José Au
gusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado
- PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão
- Bloco - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos
Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly
Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - Bloco 
PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Su
plicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Te
mer - Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco 
PTB; Paulo Lima - Bloco.- PFL; Régis de Oliveira 
Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB; Robson
Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB;
Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga
Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB;
Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto
- Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano
- Bloco - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.
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Mato Grosso

Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Ro
cha - Bloco - PSD.

Paraná

Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini
-.Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 368 Se
nhores Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 33-D, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 33-C, de 1995, que modifica o siste
ma de previdência social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, com emendas, nos termos do parecer
reformulado, com complementação de voto
do Relator (Relator: Sr. Rodrigues Palma),
contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, José
Luiz Clerot, Adylson Motta, José Genoíno,
Paulo Delgado, Miro Teixeira, Milton Temer,
Eurípedes Miranda e, em separado, dos Srs.
Nilson Gibson, Aldo Arantes, Marcelo Déda,
Alexandre Cardoso, Matheus Schmidt, Hélio
Bicudo, Magno Bacelar, Coriolano Sales e
Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Viana, Gerson
Peres, Ivandro Cunha Lima, Adylson Motta e
Marconi Perillo apresentaram declarações
de voto. Parecer do Relator designado pela
Mesa, em substituição à Comissão Especial,

pela aprovação, com Substitutivo. (Relator:
Sr. Euler Ribeiro). Parecer do relator desi
gnado pela Mesa à Emenda Aglutinativa
Substitutiva nº 6 apresentada em Plenário,
pela aprovação (Relator: Sr. Michel Temer).

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem, basea
da no art. 122 do Regimento Interno e no § 3º do art.
118.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.Exa a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Sem
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, o exame da
emenda aglutinava em questão revela que a mesma
foi apresentada sem a observância do § 3º do art.
118 do Regimento Intemo. Assim o digo porque a
emenda aglutinativa, como expressamente disposto
no Regimento Intemo, tem que fundir, de acordo
com a própria emenda, o texto original e as emen
das já apresentadas no .prazo regimentalmente per
mitido.

Analisando detalhadamente o que V. Exas cha
maram de emenda aglutinativa, vejo que a emenda
encerra matérias novas e que não existem emendas
já apresentadas, ou, então, aproveita parte do texto
do Relator Euler Ribeiro, matéria já derrotada no ple
nário. Qualquer das emendas já apresentadas, que
seriam regimentalmente pbjeto da fusão - como, por
exemplo, o art. SO, inciso 11I, da emenda - não se
aproxima, nem tem nenhuma relação com nenhuma
das emendas apresentadas. No art. 37, § 7º, retira
do, suponho, da Emenda nº 27, o texto não trata do
art. 42, nem se refere aos cargos eletivos, matérias
que aparecem no texto resultante, ficando diferente
do original. O mesmo ocorre com o art. 114, § 3º, re
ferido na Emenda nº 54, que não se limita ao art. 95,
inciso I, letra a, conforme propõe o texto da emenda
aglutinativa. Há, ainda, textos inteiros copiados do
Substitutivo do Deputado Euler Ribeiro, que é maté
ria prejudicada, como, por exemplo, o art. 11, e o in
ciso 11I do art. 40.

Sr. Presidente, aditando a questão de ordem já
mencionada, antes da matéria ir a votos, tem de se
configurar a emenda aglutinativa e há que haver es
clarecimento dos autores das emendas aglutinativas
em quais emendas S.Exas se basearam para o texto
resultante; senão, ela não pode ir a votos, porque não
está caracterizada corno emenda aglutinativa, e, sim,
como um substitutivo, o que não cabe nessa fase da
tramitação. Gostaria do esclarecimento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Isto é
matéria vencida, nobre Deputada.



O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB-PA. Sem
revisão dO' orador.) - Sr. Presidente, sobre a preocu
pação exposta pelo Deputado José Genoíno, que é
cuidadoso e zeloso, diria a S. Ex!! que ela não tem
razão de ser. Está aqui explicitado que ficam res
guardados os direitos adquiridos até a data da pro
mulgação, e quem defende direitos adquiridos pare
ce-me que defende a legitimidade que um cidadão
deve ter para conviver na relação de trabalho.

Hoje, o Poder Judiciário está pedindo ao Con
gresso a garantia do direito adquirido, e aí nós con
cordamos com ele. Se o Poder Judiciário está prote
gendo os seus direitos, todos os demais servidores
públicos e trabalhadores deverão ter também seus
direitos assegurados.

A Sra. Jandira Feghali - Onde está escrito
isso?

O SR. GERSON PERES - Está escrito aqui:
Até a data da promulgação, não' se aplica a reda
ção...

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR.j?RESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, recebi o avulso,
mas, como está manuscrito, não estou entendendo
a caligrafia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, vou conceder a palavra, logo após as ques
tões de ordem, ao Deputado Michel Temer, Relator
da matéria.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora V. Ex!!
dará a palavra ao Deputado Michel Temer, que colo
cou as questões nos devidos lugares.

A palavra está com o Deputado Michel Temer,
autor da emenda.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI - Não é matéria O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
vencida, Sr. Presidente. Deputado, farei com que chegue às mãos de V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- um avulso.
da, lamento não poder dialogar com V. Exa. O SR. JOSÉ GENOíNO - Um avulso inteligí-

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente vel.
tem de ser esclarecido de onde vieram os textos do
Relator. A emenda é aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Descul
pe-me, Deputada, é matéria vencida.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Não é o caso,
Sr. Presidente, pois não está esclarecido a questão
para o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a
colaboração de V. Exa., por favor.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Eu é que peço,
por favor, que V. Exa e os autores da emenda escla
reçam de onde veio o texto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada da PEC nº 33-D/95, da pauta
da presente sessão.

Sala das Sessões, 21 de março de 1996 
Miro Teixeira, Líder do PDT - José Carlos Sabóia,
Vice-Líder do PSB - Jandira Feghali, PCdoB - Ja
ques Wagner, Vice-Líder do PT.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Não é matéria
vencida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É maté
ria vencida. Vou submeter o requerimento a votos.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como estão. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, sou

o autor e estou pedindo a palavra, para retirar o re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamen
to, Deputado. Quando V. Ex!! chegou, eu já estava
colocando o requerimento em votação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu faria uma solici
tação à Mesa, porque estamos com uma dúvida.
Não estamos entendendo a redação, porque a letra
está ilegível. Essa emenda está feita à mão e há
uma dúvida, porque não estamos conseguindo lê-Ia.
Pediria que fosse lida a redação à mão, porque não
estou conseguindo fazê-lo.
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O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço a tes do Poder Judiciário que nele ingressaram pelo
palavra pela ordem. quinto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O espírito desta emenda, Sr. Presidente, segue
Exê a palavra. o do conteúdo integral da emenda, que é a preser-

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- vação do direito adquirido. Estamos preservando di-
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a atenção do reito adquirido. Em nenhum momento ninguém mais
Sr. Relator. do que eu e do que os Líderes que trataram desta

No avulso que me foi distribuído, a décima pá- matéria ao longo do tempo e desde o debate da re-
gina termina com a expressão mês a mês (art. 10). forma administrativa disseram: vamos garantir o di-
A página 11 termina com mês a mês, e ponto final. A reito adquirido. A síntese desta manifestação, deste
página 11, que eu exibo para os Srs. Deputados, escrito, Sr. Presidente, é exatamente esta. E não há,
tem duas frases cuja correlação não consigo enten- antes da entrega à Mesa, nenhuma vedação que se
der. Já que tem o ponto final no art. 10, eu pediria ao inscreva à mão no relatório. (Palmas.)
Sr. Relator que, no seu parecer, explicasse o que se O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
passa entre a décima e a décima primeira página, a palavra pela ordem.
porque não vejo conexão entre elas. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- Exl& a palavra.
do a palavra ao Deputado Michel Temer, Relator da O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-
matéria. são do orador.) - Sr. Presidente, neste particular,

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. formulo questão de ordem a V. Exê nos seguintes
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. termos: na primeira parte da emenda aglutinativa do
Deputados, em primeiro lugar, vou tomar a liberdade art. sg, o Deputado Michel Temer refere-se correta-
de registrar que a emenda aglutinativa - e transpa- mente à acumulação de aposentadoria para o servi-
rentemente está dito no Regimento - busca aglutinar dor público concursado. Até aí, tudo bem. Mas há
emendas para alcançar o objetivo proposto por vári- uma parte final onde consta: ...bem como aos inte-
as emendas. Esse é o primeiro ponto. grantes do Poder Judiciário que nele ingressaram

O segundo ponto é saber se há ou não impedi- pelo quinto constitucional. Nesse caso, há uma am-
menta de algo escrito à mão na emenda aglutinativa. pliação. Todo mundo sabe que o quinto constitucia-

Outro ponto que me antecipa essa preocupa- nal no Poder Judiciário não se dá por concurso pú-
ção é saber se aquele que hoje é o Relator pode ou blico. Todo mundo sabe também de onde vem o
não participar das conversações a respeito da elabo- quinto constitucional: dos advogados - indicados
ração da emenda aglutinativa. Não vamos enganar pela OAB. Assim é também para juiz classista!
uns aos outros. É claro que participei ativamente, Então, Sr. Presidente, a primeira parte está
que discuti e que ajudei a redigir essa proposta. correta - a questão do servidor público por concur-
(Manifestação do Plenário, apupos.) so. Agora, em relação ao quinto constitucional, não

O Sr. José Genoíno - V. Exê é o autor! há emenda, há uma concessão, a vigorar daqui para
O SR. MICHEL TEMER - Não tenham a menor a frente. Vamos deixar isso muito claro: trata-se de

dúvida. um casuísmo e de um privilégio, não de todo o Pa-
Como muitos Deputados, estou assumindo der Judiciário. E agora reafirmo: não é de todo o Pa-

isso, honestamente, como não poderia deixar de der Judiciário. Não vamos nos enganar nem vender
ser..Muitos parlamentares participaram do debate para a população que estamos cortando privilégios.
desse tema. Quando vim relatar, conhecia a matéria, O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
não vim com desconhecimento dela. Foi nos últimos a palavra pela ordem.
instantes, diante da Mesa, que os Líderes e nós, por O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
força da exclusão de um dispositivo que deveria Ex" a palavra.
constar do projeto, acrescentamos o que aqui vou O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
ler para aqueles que solicitaram: do orador.) - Sr. Presidente, queria fazer uma par-

Art. 62 Não se aplica a vedação prevista no art. gunta ao Deputado Michel Lulia, porque o Temer é
37, § 79, aos servidores inativos, civis e militares que contra esse relatório.
até a promulgação desta emenda tenham reingres- Lulia é o último sobrenome de S. ExA e quero
sado no serviço público por concurso público de pro- que fique bem marcada a diferença nesse caso, com
vas ou de provas e títulos, bem como aos integran- todo o respeito.



Art. 37 .

XII - salário-famnia pago em razão do depend
ente do trabalhador de baixa renda, nos tennos da lei;

11I - voluntariamente desde que cumprido um
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público e:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal nos termos do § 32 do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 12 Os dispositivos da Constituição Federal
abaixo enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

Art. 79 .

§ 72 É vedada a percepção simultânea de pro
ventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou do
art. 42 com remuneração de cargo, emprego ou fun
ção pública, ressalvados os cargos mencionados no
inciso XVI deste artigo, os cargos eletivos e os car
gos em comissão declarados em lei de livre nomea
ção e exoneração.

Art. 40. Ao servidor e aos membros do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e funda
ções, é assegurado regime próprio de previdência,
de caráter contributivo, que observará o disposto
neste artigo.

§ 12 É assegurada aposentadoria no regime de
previdência de que trata este artigo:

I - por invalidez permanente, em tennos inte
grais quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais
nos demais casos;

11 - compusoriamente, aos setenta anos de ida
de, em tennos proporcionais ao tempo de contribui
ção;
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O art. 6º, que está manuscrito, foi escrito pelo conferido com os demais, porque não há como en-
Relator ou pelos autores da emenda aglutinativa? tender o texto.
De quem é a letra que está nesse manuscrito? É O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou fa-
uma pergunta, Sr. Presidente. zer com que chegue às mãos de V. Ex'! o último

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, avulso publicado, que está completamente correto.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. submeter a votos a seguinte:·

EX§ a palavra. EMENDA AGLUTINATIVA SUBSTITUTIVA

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. N26 APRESENTADA EM PLENÁRIO
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria RÉSSALVADOS OS DESTAQUES'
de lembrar mais uma vez ao Plenário que a argu
mentação do Deputado José Genoíno não corres
ponde à verdade.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, V.
Ex'! não pode ignorar minha pergunta.

O SR. GERSON PERES - Continuando, o que
o Relator insere é a proteção do quinto constitucio
nal já pago, já dado no curso do tempo aos servido
res, e ninguém vai poder tirá-lo mais, a não ser que
o Deputado José Genoíno queira tirar dos inativos,
dos servidores públicos, o que eles já ganharam.

Aí, o Relator está certo. Temos de proteger. o
direito adquirido dos que percebiam os seus salári
os. Não vamos aqui ensejar falsas interpretações.
Vamos deixar logo expresso para que não haja dúvi
da e a sociedade saiba que votamos a proteção de
todos os direitos adquiridos. Daqui para a frente, o
jogo é novo, a regra é nova. .

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na emoção, segu
ramente o Relator não esclareceu o conteúdo do art.
10 e o da página seguinte, a 11.

Na minha cópia do texto, o art. 10 diz:

Art. 10. Durante dois anos contados da
data da promulgação desta Emenda e até
que a matéria seja disciplinada pela lei com
plementar prevista no art. 201, é assegurada
aposentadoria, no regime geral de previdên
cia social, nos termos da lei, calculando-se o
benefício sobre a média dos trinta e seis últi
mos salários de contribuição, corrigidos mo
netariamente, mês a mês.

Viro a página, na minha cópia, e, depois de
mês a mês - ponto final - continua com minúscula:
...ou de provas e títulos. Não tem nada a ver.

Encaminho a V. EXª esse avulso para que seja
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a) aos trinta e cinco anos de contribuição e aos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e aos observado o disposto nos §§ 2º e 39 deste artigo.
trinta anos de contribuição e aos cinqüenta anos de § 8º O tempo de contribuição federal, estadual
idade, se mulher, em termos integrais; ou municipal será computado para efeito de aposen-

b) aos trinta anos de contribuição relativos ao tadoria e o tempo de serviço correspondente para
efetivo exercício das funções de magistério na pré- efeito de disponibilidade.
escola, no primeiro ou no segundo graus, se profes- § 9º É permitida apenas a contagem pura e sim-
sor, e aos vinte e cinco, se professoras, em termos pies de tempo de serviço para qualquer efeito legal.
integrais; Art. 42 .

c) aos sessenta e cinco anos de idade, se ho- .
mem, e aos sessenta anos, se mulher, em termos § 9º Lei complementar específica disporá sobre
proporcionais; regime previdenciário próprio para os servidores mi-

IV - o valor dos proventos de aposentadoria, Iitares, que deverá refletir as suas peculiaridades
nas hipóteses previstas nos inciso 11 e 111, terá por re- profissionais.
ferência a remuneração do último cargo ou função, § 10. Aplica-se aos servidores a que se refere
se ocupados por, pelo menos, cinco anos consecuti- este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no art.
vos, ou não atendida esta condição, a média das úl- 40, §§ 2º, 3º, 69 e 79.
timas sessenta remunerações, devidamente atuali- .
zadas, percebidas no serviço público. Art. 73. . .

§ 29 Os proventos de aposentadoria não pode- .
rão exceder a remuneração do servidor quando em § 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da
atividade, observado ainda o disposto no art. 37, XI, União terão as mesmas garantias, prerrogativas, im-
e serão revistos, na mesma proporção e na mesma pedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros
data, sempre que se modificar a remuneração dos do Superior Tribunal de Justiça.
ativos afim de preservar o seu valor real. .

§ 39 Serão estendidos aos inativos os benefíci- Art. 114. . .
os e vantagens concedidos aos servidores em ativi- ..
dade; inclusive os decorrentes de transformação ou § 39 Compete ainda à Justiça do Trabalho exe-
reclassificação do cargo ou função em que se deu a cutar, de ofício, as contribuições sociais, previstas
aposentadoria, com o objetivo de cumprir o disposto no art. 195, I, a, e seus acréscimos legais, decorren-
no parágrafo anterior. tes das sentenças que proferir.

§ 4º É vedada a percepção de mais de uma Art. 129 .
aposentadoria à conta do regime de previdência pre- .
visto neste artigo, ressalvadas as decorrentes dos § 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que
cargos mencionados no art. 37, inciso XVI, bem couber, o disposto no art. 93, inciso 11.
como a acumulação de aposentadoria deste regime Art. 195 .
com aposentadoria do regime de que trata o art. I - do empregador, da empresa e da entidade
201, salvo, neste último caso, se decorrente de filia- a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
ção obrigatória. a) a folha de salários e demais rendimentos do

§ 59 É vedada a adoção de requisitos e critéri- trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
os diferenciados para efeito da concessão de apo- pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
sentadoria ou pensão aos abrangidos pelo regime vínculo empregatício;
de que trata·este artigo, ressalvados os casos de b) a receita ou o faturamento;
trabalho exercido exclusivamente sob condições es- c) o lucro;
peciais que prejudiquem a saúde ou a integridade fí- 11 - do trabalhador e demais segurados da pre-
sica, nos termos de lei complementar. vidência social;

§ 69 As aposentadorias e pensões serão custe- .
adas com recursos provenientes das contribuições § 9º As contribuições sociais previstas no inci-
dos servidores e do respectivo ente estatal, na forma so I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de
da lei. cálculo diferenciadas em razão da natureza da ativi-

§ 7º O benefício da pensão por morte corres- dade econômica.
ponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos § 10. A lei definirá os critérios de transferência
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de recursos para o sistema único de saúde e ações vo de economia familiar, neste incluídos o produtor
de assistência social da União para os Estados, o rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem
Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para como os respectivos cônjuges;
os Municípios, observada a respectiva contrapartida 11 - após trinta e cinco anos de contribuição, ao
de recursos. homem, e após trinta anos de contribuição, à mu-

Art. 201. A previdência social será organizada Iher;
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, 11I - após trinta anos de contribuição, ao ho-
observados critérios que preservem o equilíbrio fi- mem, e após vinte e cinco anos de contribuição, à
nanceiro e atuarial. mulher, em termos proporcionais;

§ 1º Lei complementar especificará os segura- IV - após trinta anos de contribuição, ao pro-
dos e definirá as prestações e os prazos de carência fessor, e após vinte e cinco anos de contribuição, à
para os benefícios do regime geral de previdência professora, relativos ao efetivo exercício das fun-
social, que atenderá a: ções de magistério na pré-escola, no primeiro ou no

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, segundo graus.
morte, incluídos os resultantes de acidente do traba- § 8º Para efeito de aposentadoria, é assegura-
lho, reclusão e idade avançada; da a contagem recíproca do tempo de contribuição

11 - proteção à maternidade, especialmente à na administração pública e na atividade privada, ru-
gestante; ral e urbana, segundo critérios estabelecidos na lei

11I - proteção ao trabalhador em situação de complementar prevista no § 1º deste artigo.
desemprego involuntário; Art. 202. Para a complementação das presta-

IV - ajuda à manutenção dos dependentes do ções do regime geral de previdência social, será fa:;-
segurado de baixa renda. cultada a adesão do segurado a regime de previdên-

§ 2º É vedada a adoção de requisitos e critéri- cia complementar, público ou privado, conforme cri-
os diferenciados para a concessão de aposentadoria térios fixados em lei complementar.
e pensão aos beneficiários do regime de previdência § 1º A participação, a qualquer título, da União,
social, ressalvados os casos de atividades exercidas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de
sob condições que prejudiquem a saúde ou a integri- suas autarquias, fundações, empresas públicas e
dade física, conforme dispuser a lei complementar sociedades de economia mista no custeio dos reg,,---
prevista no § 1º deste artigo. pectivos planos de previdência complementar não

§ 3º É assegurado reajustamento dos benefíci- poderá exceder a participação dos segurados.
os para preservar-lhes, em caráter permanente, o § 2º É vedada a concessão de subvenção ou
valor real, conforme critérios definidos em lei. auxílio do Poder Público às entidades de previdência

§ 4º Nenhum benefício que substitua o salário privada.
de contribuição ou o rendimento do trabalho do se- Art. 2º A lei complementar prevista no artigo
gurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 201, § 1º, observará, dentre outras condições, as se-

§ 5º É vedada a percepção de mais de uma guintes:
aposentadoria à conta do regime de previdência so- I - a elevação do prazo de carência e do nú-
cial de que trata este artigo, bem como a acumula- mero de salários de contribuição a serem considera-
ção de aposentadoria dos regimes de que tratam os dos no cálculo do benefício será gradativa;
arts. 40 e 42 com aposentadoria deste regime, sal- 11 - serão reconhecidos como tempo de contri-
vo, neste último caso, se decorrente de filiação obri- buição os seguintes períodos:
gatória. a) tempo de serviço com comprovação de vín-
............................................................ culo' empregatício, admitindo-se os meios de prova

§ 7º É assegurada apoentadoria no regime ge- na legislação vigente;
ral de previdência social, nos termos da lei comple- b) tempo de serviço militar obrigatório;
mentar prevista no § 1º deste artigo, obedecidas, es- c) tempo em gozo de benefícios de auxílio-do-
pecialmente, as seguintes condições: ença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente;

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o d) tempo de exercício de atividade rural, obe-
homem, e aos sessenta anos de idade, para a mu- decidos os requisitos que a lei referida neste artigo
Iher, reduzido em cinco anos o limite de idade para estabelecer;
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para 11I - será considerado como trabalhador rural
os que exerçam suas atividades em regime exclusi- em regime de economia familiar, para efeito do dis-
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posto no art. 201, § 7º, I, do produtor rural que pos- Art. 9º Até a publicação da lei complementar a
sua até dois empregados, ainda que em caráter per- que se refere o art. 42, § 9º, ficam assegurados aos
manente. servidores militares os benefícios previdenciários es-

Art. 3º Até que produzam efeitos as leis que tabelecidos em lei.
irão dispor sobre as contribuições de que trata o arti- Art. 10. Durante dois anos contados da data da
go 195, são exigíveis as contribuições estabelecidas promulgação desta Emenda e até que a matéria seja
em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e disciplinada pela lei complementar prevista no art.
dos diversos regimes previdenciários. 201, é assegurada aposentadoria, no regime geral

Art. 4º Fica assegurado o direito à aposentado- de previdência social, nos termos da lei, calculando-
ria e pensão, nas condições previstas na legislação se o benefício sobre a média dos trinta e seis últi-
vigente à data da promulgação desta Emenda, aos mos salários de contribuição, corrigidos monetaria-
que estejam em gozo do benefício ou que nessa mente, mês a mês.
data tenham cumprido os requisitos para obtê-lo. Art. 11. Durante dois anos contados da data da

.Art. 5º As entidades de previdência privada, promulgação desta Emenda é assegurada aposen-
patrocinadas pela União, Estados, Distrito Federal e tadoria voluntária aos abrangidos pelo regime de
Municípios, suas autarquias, fundações, empresas previdência de que trata o art. 40, desde que cumpri-
públicas e .sociedades de economia mista deverão do um tempo mínimo de dez anos de efetivo exercí-
rever, no prazo de dois anos a contar da data da cio no serviço público, aos trinta anos de contribui-
promulgação desta Emenda, seus planos de benefí- ção e aos cinqüenta e cinco anos de idade, se ho-
cios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente mem, e aos vinte e cinco anos de contribUição e cin-
a seus ativos integralizados. qüenta anos de idade, se mulher, em termos propor-

Parágrafo único. Durante o prazo fixado neste cionais, tomando-se como referência:
artigo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os a) a remuneração do último cargo ou função,
Municípios, bem como suas autarquias, fundações, se ocupados por, pelo menos, cinco anos consecuti-
empresas públicas e sociedades de economia mista vos; ou
poderão manter sua participação, no custeio dos b) a média das sessenta últimas remunera-
respectivos planos de previdência complementar, ções, devidamente atualizadas, percebidas no servi-
em bases superiores ao limite previsto no art. 202, § ço público, quando não atendida a condição prevista
12 , desde que não exceda a duas vezes a participa- na alínea a deste inciso.
ção dos segurados. Art. 12. Revoga-se o inciso VI do art. 93, da

Art. 62 Não se aplica a votação prevista no art. Constituição Federal.
37, § 7º, aos servidores inativos, civis e militares O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
que, até a promulgação desta Emenda, tenham (ile- do a palavra ao Líder do Partido Verde, Deputado
gíveis) ... provas e títulos, bem como os (ilegível) do Fernando Gabeira, para orientação de bancada.
Poder Judiciário que nele ingressaram pelo quesito Disporá V. Exl de dois minutos.
constitucional. O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

Art. 6º Lei disporá sobre a gestão quadripartite revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou daquelas
da seguridade social, que contará com a participa- pessoas que votaram contra o projeto, da última vez.
ção dos trabalhadores, dos empregadores, dos apo- Não sou, no entanto, daquelas pessoas que canta-
sentados e do Governo. ram o Hino Nacional e sentiram-se apenas vitoriosas

Art. 7º O limite máximo do salário-de-benefício com a votação. Eu achava que o resultado da vez
do regime de previdência social de que trata o art. anterior representava um fracasso da capacidade de
201, fica fixado em valor correspondente a dez salá- negociação tanto do Govemo quanto da Oposição.
rios mínimos em vigor na data da promulgação das- Pensei que o Governo tivesse aprendido a Ii-
ta Emenda, devendo, a partir daí, ser reajustado de ção com a derrota, que ele tivesse se recuperado da
forma a preservar, em caráter permanente, o seu va- sua arrogância e partido para um projeto mais am-
lor real, conforme critérios definidos em lei. pio. Mas vejo que o Governo parte para o esquema

Art. 82 O tempo de serviço público considerado vamos que dá; parte para o cinismo aritmético, ao
pela legislação vigente, para efeito de aposentado- invés de discutir as grandes idéias que deveriam
ria, será computado como tempo de contribuição, constar desse projeto.
até que a lei discipline a matéria, observado o dis- Depois da Guerra Fria, Sr. Presidente, entendo
posto no art. 40, § 9º. que a unidade nacional não se dá mais diante de um



O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, consideramos que a Previdência Social brasi
leira traz, simultaneamente, grandes avanços e con
quistas para o povo brasileiro e um conjunto enorme
de distorções, o que faz com que tenha de ser refor
mada. Não acredito nesta Previdência que trata os
aposentados de uma forma desumana, obrigando-os
a que fiquem em filas intermináveis; uma Previdên
cia burocratizada, que não conseguiu passar pelo
processo de uma réforma democrática autêntica,
possibilitando que trabalhadores e aposentados par
ticipem de uma forma efetiva da sua gestão.

Queremos uma reforma da Previdência, mas,
infelizmente, essa reforma está equivocada. Foi feita
de uma forma burocrática e autoritária, sem estabe
lecer um diálogo, um debate com a sociedade brasi
leira, como foi feito, por exemplo, com a saúde. O
Governo não entendeu o diálogo que se travou com
as centrais sindicais. Voltou atrás num profundo re
trocesso, até na comprovação do tempo de contribu
ição. Essa reforma da Previdência já não é nem
meia sola, como foi dito, é um oitavo de sola. É uma

.reforma que não atende aos interesses dos trabalha-
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inimigo externo. A unidade nacional dá-se diante de dores nem aos dos aposentados; ela não honra este
problema sério como o medo do avanço tecnológico, Governo nem esta Casa.
com o desemprego, com a necessidade universal de Por isso, Sr. Presidente, como é necessária a
reformar a Previdência. Mas o Governo demitiu-se reforma da Previdência, já tramita um outro projeto
dessa responsabilidade, achou que bastava refluir, no Senado, de iniciativa do PPS, que democratiza a
fazer um outro relatório que viria, dentro do seu ci- Previdência, estabelece um regime universal para
nismo aritmético, vencer a votação. E o próprio Pre- todos e formas efetivas para uma reforma concreta e
sidente da Casa, homem que está se preparando objetiva, não essa reforma de meia sola.
para disputar a Presidência da República, ontem se Portanto, Sr. Presidente, o PPS vota contra.
ateve a uma visão regimental bastante estreita, com- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
portou-se, se o Presidente me permite, como os ve- do a palavra ao Líder do PCdoB para orientação de
lhos companheiros de futebol, que botam a bola de- bancada.
baixo do braço e dizem: acabou o jogo. Não se apo- O SR. S'ÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a
sentem da possibilidade do debate político. Não se Deputada Jandira Feghali orientará a bancada do
aposentel11 da grande luta de idéias. Não caiam na PCdoB.
tentação do autoritarismo. Não caiam na tentação do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
fisiologismo. Não caiam no cinismo aritmético, por- não, Deputado Sérgio Miranda.
que governar o Brasil com o fisiologismo é uma lou- Deputada Jandira Feghali, V. Ex!! disporá de
cura, é um suicídio a médio prazo. O fisiologismo dois minutos.
toma o Brasil ingovernável. A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.

O PV vota contra e lamenta, Sr. Presidente, Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o que
que lhe tenha sido entregue noite passada um docu- está em jogo, neste momento, é com que face o
mento escrito à mão, mostrando que o texto foi feito Congresso olhará para a sociedade brasileira, por-
nas coxas. (Palmas) que aqueles que deram b seu voto contrário ao pri-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a meiro proje~o, que derrotaram um relatório qu~ r:ão
palavra o Deputado Sérgio Arouca, que disporá de c?rresyondla a uma reforma avançada da Prevlden-
dois minutos. Cla, sao os que, ameaçados, agora querem mudar

seus votos.
Este relatório também não avança. Ao contrá

rio, retroage. Retira qualquer possibilidade de au
mento de receita; joga para a lei complementar a
possibilidade de isenção fiscal com os recursos da
seguridade; quebra a paridade dos inativos; retira a
licença-maternidade para a contagem do tempo de
contribuição; retira a pensão por morte da mulher,
para seu companheiro seus filhos e marginaliza mi
lhões de trabalhadores· na contagem do tempo de
contribuição, porque o arremedo aqui não resolveu;
simplesmente joga para uma lei a aposentadoria dos
militares, desconstitucionaliza seus direitos. Este
projeto, em essência, é um projeto de corte de bene
fícios, sem dar uma linha para a arrecadação e para
a receita; passou muito longe. Teria de vedar des
vios de recursos.

Sr. Presidente, o Deputado Euler Ribeiro, que
trabalhou meses, foi derrotado porque não contem
plou uma reforma avançada. Como o Deputado Mi
chel Temer, em alguns dias, com uma competência
mágica, resolve o problema da reforma da Previdên
cia? Isso, além de desmoralizar o trabalho do Depu
tado Euler Ribeiro, ilude e engana este Plenário.

Mas do que isso, Sr. Presidente. Como é que
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todos os Parlamentares que aqui deram seus votos te os habitantes deste País, que são os excluídos e
contrários vão explicar agora uma mudança de posi- os trabalhadores. Conseqüentemente, o PSB não
ção? Porque o Relatório avançou? Impossível. Por- concorda com o projeto e vota contra o substitutivo.
que o Governo ameaçou tirar os cargos? Ou porque (Palmas.)
prometeu Ministérios, empregos novos mais espaço O SR. MIRO TEIXEIRA(PDT - RJ Sem revisão
na máquina administrativa? do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,

Quero que este Congresso tenha a consciên- não temos uma situação muito diferente da que tive-
cia, neste momento, de que nós queremos uma re- mos aqui, quando da apreciação do parecer do De-
forma da Previdência que a desnude, vendo a recei- putado Euler Ribeiro. Parece-me que agora temos o
ta e as fraudes, não apenas cortando benefício de Parecer Euler Ribeiro 2 - A Revanche, porque a ri-
inativos, de pensionistas e de trabalhadores. Por gor, sob certos aspectos ou sob a maioria dos as-
isso, este Congresso deve repetir a sua votação. O pectos, piorou, pois, para os comuns dos mortais, to-
PCdoB repetirá a sua votação, impedindo que passe das as decisões são remetidas à lei complementar.
um projeto que é um arremedo para se garantir uma Preocupação diversa percebe-se aqui com algumas
reforma real da Previdência e não permita que para categorias de servidores públicos, especialmente no
a sociedade a imagem desta Casa seja a de Parla- Ministério Público e no Poder Judiciário.
mentares comprados, mas, sim, a de um Congresso Sr. Presidente, durante a madrugada, num es-
consciente, que mantém a sua coerência. forço da Mesa, aliás, inédito, procedeu-se à distribui-

O PCdoB vota contra, Sr. Presidente. ção de cópias xerografadas de parecer. Considera-
o SR. FERNANDO LVRA (PSB - PE. Sem re- se que um parecer distribuído às 4 horas ou às 5 ho-

visão do orador.) - Meu Presidente, srªs e Srs. De- ras da manhã teve a devida publicidade. Esse pare-
putados, indico para encaminhar a votação o Depu- cer revoga, por exemplo, o inciso VI do art. 93 da
tado Alexandre Cardoso, companheiro que partici- Constituição. O que dispõe o art. 93, inciso VI? Fala
pou durante todo o período da Comissão Especial. da aposentadoria dos juízes, compulsoriamente, a
Mas não posso, nesta oportunidade, deixar de men- qualquer tempo, com proventos integrais, por invali-
cionar que há uma semana fiz aqui um discurso so- dez, ou compulsoriamente, aos setenta anos de ida-
bre o problema de o Congresso Nacional ter-se de. Isso foi revogado. O que é que vigora, então? Vi-
transformado numa casa homologatória. Estou muito gorará a Lei Orgânica da Magistratura, que poderá
preocupado com esse processo. decidir em qualquer direção? Vigorará um estatuto

Aqui ontem conversava com o Deputado Almi- ou aplicar-se-á o disposto no art. 40 como regra ge-
no Affonso na hora em que V. Ex!! respondia uma ral? Duvido muito.
questão de ordem da maior importância. Ninguém Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, temos
sabia o que estava acontecendo. Poucos Deputados assistido ao discurso do fim dos privilégios. Mas o
Federais conhecem.o projeto da Previdência Social. que se vê é a criação de castas no serviço público, o
Não há debate político no Congresso Nacional. O que se vê é a redução de quorum para definição
que existe hoje é uma avalanche autoritária que com- dos pontos essenciais e a remessa à lei complemen-
promete seriamente o processo democrático. Canse- tar ou à lei ordinária. E num processo indefensável,
guimos a liberdade, mas ainda não conseguimos a de- porque não se conhece sequer quais são os desta-
mocracia, e estamos aqui para lutar por ela. ques para votação em separado, e até os senhores

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- juízes, membros do Ministério Público, cujos direitos
do Fernando Lyra, como vota o PSB? V. Ex!! disporá estão aqui preservados e garantidos por um meca-
ainda de trinta segundos, e não sei se o Deputado nismo de destaque para votação em separado, po-
Alexandre Cardoso terá tempo para falar. derão estar na rua da amargura na manhã seguinte

O SR. FERNANDO LVRA - Lamento muito ou na semana que vem.
não poder dar a palavra ao Deputado Alexandre Então, não temos condições, nenhum de nós
Cardoso, que acompanhou ·a votação. tem condições de dizer o que está embutido neste

Queria extravasar este meu sentimento de De- parecer em sua plenitude. Desafio os Srs. Deputa-
putado Federal, antes de ser Líder, e dizer que não dos, fraternalmente, a refletirem e a indicarem se co-
somos a favor de privilégios. Somos contra os privi- nhecem o conteúdo deste projeto, deste substitutivo
légios. Somos a favor de uma Previdência decente, ou que nome queiram dar a esta nova forma de ten-
séria que adote realmente, como símbolo, a preva- tar reverter a votação vitoriosa da Oposição e de for-
lência dos direitos daqueles que são majoritariamen- ças democráticas, quando se discutiu o parecer do



O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar, quero destacar o trabalho re
alizado pelo Deputado Michel Temer. S. Ex!! fez um
trabalho exemplar ao longo desses dez dias (Muito
bem! Palmas), porque foi democrático, ouviu todos,
tendo-se dirigido, inclusive, àqueles que se situam
na Oposição.

. Esta é a postura de um democrata. S. Ex!! veio
a este plenário explicar todo e qualquer questiona
mento feito ao seu comportamento. Além do mais...

(Tumulto em plenário.)
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Deputado Euler Ribeiro. Conscientemente, ninguém O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Como
pode dar o voto a favor do Parecer Michel Temer. vota o PT?

Por conseqüência, Sr. Presidente, o PDT, que O SR. EDUARDO JORGE - Engana o traba-
deseja uma reforma sensata da Previdência Social: Ihador, engana o Parlamentar. Ele não tem coragem
o PDT, cuja maioria da bancada bem do velho MDB, de discutir o conteúdo do que está escrito aqui, por-
que tem convenção neste fim de semana e que se que ficará provado que o PMpB é mentiroso.
ainda existisse teria idêntica posição; o PDT, em O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Deputa-
nome dessas raízes e em nome dessa história de do, como vota o PT?
tantos aqui, continua a votar não. O SR. EDUARDO JORGE - Por isso, Deputa-

Era o que tinha a dizer. do Luís Eduardo Magalhães, peço, no encaminha-
o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- mento do PT, licença para como Líder falar não

são do orador.) - Sr. Presidente, expressei-me aqui como ~epu:ado do PT, .não como Deputado, mas
ontem de forma agressiva e quero penitenciar-me como cldadao que acredita ser o Congresso Nacio-
perante o Plenário, porque agressividade não é uma nal a perda fundamental da democracia, que não se
boa maneira de encaminhar um debate. Porém tam- pode, envergar, de forma tão vergonhosa, a barga-
bém a covardia e a subserviência não fazem'parte nhas e a intimidações.
do papel do Parlamentar. (Palmas.) Afirmo isso, não O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Peço
como Parlamentar do PT, mas como um Parlamen- que V. Ex!! anuncie o voto.
tar. O SR. EDUARDO JORGE - Peço ao Presi-

Estou triste com os companheiros dos partidos dente, peço aos Deputados que, mais do que aquela
conservadores, de centro e progressista, como pressão que fizeram sobre V. Ex!!s na hora de votar,
PMDB e o PSDB, porque se comportam hoje de for- votem com o coração e com a cabeça, levantando
ma submissa, subserviente e vergonhosa, para suas bem alto o papel do Congresso Nacional na condu-
carreiras de democratas, ao aceitar esse encami- ção da democracia brasileira.
nhamento vergonhoso objetivando impedir o debate O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Como
de conteúdo, porque não têm coragem de sustentar vota o PT?
suas posições. O SR. EDUARDO JORGE - É esse o voto.

Falei desta tribuna no dia de ontem e hoje pen- Peço que o PT e o Deputado de qualquer partido
sei muito sobre minha declaração em relação ao De- vote conosco, para possibilitar uma discussão trans-
putado Michel Temer. Falei que S. Ex!! havia menti- parente, sincera, aberta, e não por meio de barga-
do Pensei também em fazer um discurso hoje, refa- nhas, intimidações. Votem, então, com o coração e
zendo alguns comentários, imaginando que S. Ex!! o com o raciocínio. Votem contra esse relatório apócri-
Deputado Michel Temer havia falado aquilo por igno- fo, contra esse relatório feito com rasuras, feito de
rância e não de má-fé, até porque não tem intimida- última hora. Votem com o coração, votem com suas
de com esse assunto. Refiro-me particularmente à famílias. (Palmas.)
situação dos trabalhadores rurais, para quem o rela- Era o que tinha a dizer.
tório anterior impedia a contagem recíproca. Agora, O SR. PRESIDENTE (luís Eduardo) - Conce-
o relatório do Deputado Michel Temer, num embus- do a palavra ao Líder do PSDB, Deputado José Aní-
te, leva a matéria para lei complementar, que exige bal.
um quorum mais baixo, apunhalando os trabalhado
res rurais.

Por isso, eu disse que o Deputado Michel Te
mer mentiu e eu iria refazer meu pronunciamento,
pois achava eu, repito, que se tratava de uma ques
tão de ignorância da parte de S. Ex!! Porém, neste
instante, o Líder do PMDB distribui um panfleto, afir
mando que a análise feita por mim ontem à noite
está cheia de mentiras. Agora, sou obrigado a dizer
com todas as letras: Deputado Michel Temer, o seu
texto é mentiroso, é mentiroso o texto do PMDB.
(Palmas.)



ro.
Mantenho a palavra com o Deputado José Aní

bal e não hesitarei em cumprir o Regimento Interno
contra qualquer um que tente tumultuar a sessão,
fora dos parâmetros da democracia.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, recuperados os ânimos, retomo o meu
pronunciamento, voltando a registrar o papel desem
penhado pelo Deputado Michel Temer ao longo des
ses dez dias.

É bem verdade que S. E~ contou com a contri
buição dos Parlamentares desta Casa, da imprensa
e da sociedade, por ter a consciência de que a pro
posta de reforma encaminhada pelo Governo e mo
dificada por esta Câmara, apesar de ter como objeti
vo principal o combate aos privilégios dos sistemas
especiais de aposentadoria, não retira qualquer di
reito adquirido. A dificuldade é a de que, quando do
encaminhamento do voto, se possa agir com racio
nalidade, sem se criar um clima de paroxismo em re
lação a questões aqui colocadas e que não corres
pondem à verdade.

Há uma grande dificuldade por parte de quem
não conseguiu se colocar no debate, ainda que este
tenha sido insuficiente, e vem aqui xingar, ofender,
dizer coisas que não constam do parecer do Deputa
do Michel Temer.

Assim, Sr. Presidente, quero saudar aqueles
companheiros que votaram a favor da emenda há
duas semanas e também aqueles que, já sei, modifi
caram seu voto por razões legítimas. Por que não?
Por que querer o monopólio da convicção? A convic-
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito ção é atributo de todos, e não de uma parte. E boa
aos Srs. Deputados que se comportem. parte votou, com convicção, numa direção há quinze

O Sr. Humberto Costa - Suspenda a sessão, dias e hoje votará, com convicção, a favor do pare-
Sr. Presidente. cer do Deputado Michel Temer. Saúdo estes Parla-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não mentares, assim como os que já votaram favoravel-
suspendo, não. Vou punir quem não cumprir o Regi- mente ao projeto da vez anterior.
mento e faltar com o decoro parlamentar. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, encami-

O Sr. Humberto Costa - Invoco o art. 71 do nho o voto com a certeza de que hoje, nesta Casa,
Regimento Interno. Suspenda a sessão, Sr. Presi- estaremos recuperando a maioria política, que quer
dente. fazer as reformas no Brasil.

(fumulto no plenário.) O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
O Sr. Agnaldo Timóteo - Sr. Presidente, fa- vota o PSDB, Deputado José Aníbal? .

Iam em democracia e não respeitam os direitos O SR. JOSÉ ANíBAL - E as fará, porque o
alheios! Esses ditadores falam em democracia! povo brasileiro, o trabalhador quer essas reformas.

(fumulto no plenário.) O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço vota o PSDB, Deputado José Aníbal?

aos Srs. Deputados que mantenham um comporta- O SR. JOSÉ ANíBAL - O PSDB, com convic-
mento condizente com o que estabelece o Regimen- ção, não maior ou menor do que a de outros, vota a
to Interno e com o decoro parlamentar. (Pausa.) favor do parecer do Deputado Michel Temer. (Pal-

Deputado, ficar em pé na bancada fere o deco- mas e apupos.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito

aos Srs. Deputados que mantenham a calma, por
que, inclusive, estamos gravando a sessão. Portan
to, não hesitarei em cumprir o Regimento Interno da
Casa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Líder do Bloco/PPB, Deputado Odel
mo Leão.

O SR. ODElMO lEÃO (BlocolPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Partido Progressista Brasileiro e o PL,
após entendimento, tendo a consciência de que,
como terceira força política nessa Casa, matéria al
guma aqui será aprovada sem a nossa participação
e decisão, vêm a este plenário dizer: a regulamenta
ção da ordem econômica, a privatização, a discus
são da dívida intema, o combate ao desemprego tal
vez fossem hoje as melhores bandeiras para o País.

Mas tendo sido atendidas nossas posições e
convicções políticas, já que se mantiveram no relató
rio pleitos como a idade de 50 e 55 anos, o respeito
ao trabalhador rural, o respeito ao produtor rural de
economia familiar e a eqüidade entre os ativos e ina
tivos, encaminho o voto sim. (Palmas.)

A SRA. ANA JÚLlA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Sem revisão do
oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que
fui agredida neste plenário pelo Deputado Michel Te
mer, que me chamou de filha da puta.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a rança de uma fé inquebrantável na construção de
palavra o Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, uma Pátria socialmente mais justa ao voto e à vitó-
ou quem falará em nome do partido. (Pausa.) ria. O PMDB diz sim. Vamos ganhar esta votação.

Tem a palavra o Deputado Geddel Vieira Lima. (Palmas.) (Apupos nas galerias.)
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-

BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e do a palavra ao Líder do Bloco PFLlPTB, Deputado
Srs. Deputados, ao assomar à tribuna, gostaria que Inocêncio Oliveira.
minhas primeiras palavras fossem de enaltecimento. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
Enalteço o Relator desta matéria, Deputado Michel PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e
Temer, pela coragem cívica, firmeza política e com- Srs. Deputados, que minhas primeiras palavras se-
petência, que fizeram com que, mesmo premido, jam por um entendimento desta Casa, para que este
ainda que tolhido pelos ditames regimentais, elabo- debate e esta votação se resolvam num clima que
rasse um parecer que caminha na direção da mod- fortaleça a instituição e não sirva para aqueles que
emização da Previdência, que caminha na efetiva- tentam denegrir a imagem deste Parlamento como
ção da sua eficiência e eficácia. mais um motivo para afirmar que não somos capa-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o ReJa- zes de decidir as questões fundamentais para o País
tor Michel Temer inquestionavelmente avança ao num clima de respeito, sobretudo a vontade da mai-
uniformizar critérios para servidores da União, Esta- oria que vai ser expressa por intermédio do voto livre
dos, Distrito Federal e Municípios. E avança também e independente de cada legítimo representante do
quando trata da aposentadoria do trabalhador rural. povo brasileiro. (Palmas.)
O Relatório Michel Temer elimina a contagem fictícia Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de
de tempo de serviço e, de forma inquestionável, dizer que também enalteço o trabalho do Relator,
combate privilégios. O Relatório Michel Temer, aci- Deputado Michel Temer, homem sério, probo e cor-
ma de tudo, toma inexpugnáveis os direitos adquiri- reto, que pautou toda sua vida em defesa das insti-
dos e garante as situações constituídas. tuições democráticas do País e das questões mais

Sr. Presidente, meus companheiros, neste ple- lídimas de seu povo. S. Ex!! não pode ser vilipendia-
nário, santuários maior da democracia, encontram- do nesta hora; pelo contrário, deve ser exaltado por
se, na definição sociológica e na constatação do dia- seu grande espírito público. Sr. Presidente, S. Ex!!
a-dia da política, representadas as mazelas e virtu- faz um relatório que, se não é o ideal, pelo menos é
des da sociedade brasileira. Dentro em pouco, mos- o possível.
traremos ao País qual a facção majoritária neste Quais são as conquistas desse relatório? Em
<?ongr:ss~ Nacion~l.. Não p~ira dúvida no meu espí- primeiro lugar, a aposentadoria no sistema previden-
nto, nao sinto angustia na minha alma, porque tenho ciário era por tempo de serviço. Hoje não, o sistema
certeza d~ ~u~ vitoriosos serão aqueles q~~ comb~- é contributivo, e a aposentadoria será por tempo de
tem os pnvlléglos e enfrentam os corporatIVIstas. VI- contribuição para os três segmentos da Previdência
toriosos serão ~queles que n~o se une~ a forç~ Social. E, mais do que isso, Sr. Presidente, cabendo
ext~mas para, alnd~ que e.m vao, te~tar tisnar a blo- o ônus da prova não mais ao trabalhador, que é a
grafia de homens publlcos Irretocávels e que honram parte mais frágil, mas, sim, ao Poder Público.

este Parlamento. . . Em segundo lugar, não tira nenhum privilégio
. ?entro em pouco, haveremos de deCidir que do homem do campo; mantém todos os direitos as-

poslçao queremos. Os que votarem contra o relató- segurados pela Constituição de 1988.
rio do Deputado Michel Temer estarão, na lingua- . . .. , .
gem de Proust, debruçados no passado, em busca Terceiro, Sr. Presidente, quebra prlvlleglos de
de memórias perdidas no tempo. Os que votarem a toda~ as.ordens, só os mantém para os professores
favor deixarão claro que se posicionam como con- do primeiro e segundo graus ~ ~ara os nossos .tra~a-

t â d fut Ihadores, naqueles casos definidos como proflssoes
empo~ neos ouro. .

Por não ter dúvida da excelência do relatório Insalubres pela OIT.
de Michel Temer, eu, num gesto de' suprema ousa- . Em quarto lugar, faz uma administração quadri-
dia para um noviço, diante de tantas figuras compe- partlte entre empregadores, trabalhadores, Governo
tentes desta Casa, conclamo os companheiros, o e aposentados.
PMDB e todos aqueles que querem um Brasil mais Quinto: mantém todos os direitos adquiridos.
justo, a se posicionarem como mercadores de espe- Não se confunda, nesta hora, direitos adquiridos
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com privilégios de determinados segmentos da soci- viabilizando a União, os Estados e os Municípios.
edade. Esta construção é nossa; o projeto é nosso, defende

Por último, é mantido o valor real das aposen- direitos e não mexe num fio de cabelo dos aposenta-
tadorias. Não é verdade que o aposentado terá qual- dos. Melhorou-se o texto constitucional no que diz
quer restrição aos seus direitos e ao valor real da respeito à paridade; protege mais, muito mais o apo-
sua aposentadoria. sentado do que o texto constitucional. Portanto, não

Sr. Presidente, há tantas conquistas nesse re- há uma razão sequer para que não possamos avan-
latório que poderíamos enumerar. No entanto, pre- çar a serviço do Direito, rompendo com privilégios
mído pelo tempo, não posso fazê-lo. Porém, temos a odiosos.
certeza de que estaremos realizando o melhor não Portanto, Sr. Presidente, o voto é sim.
só para a Previdência Social brasileira, como para a A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
continuidade das reformas, a fim de que o .Brasil peço a palavra pela ordem.
possa se inserir no novo contexto existente em todo O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
o mundo. Ex!! a palavra.

O Bloco PFUPTB - o PTB é o nosso grande A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Sem
aliado das grandes conquistas sociais e trabalhistas revisão da oradora.) - Sr. Presidente, agradeço a V.
neste País - encaminha o voto sim. (Palmas.) (Mani- Exl! a oportunidade e quero, como mulher e em
festação nas galerias - Apupos.) nome da bancada do meu partido - e espero que

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- toda a Casa faça isso -, prestar solidariedade à De-
do a palavra ao Deputado Luiz Carlos, Líder do Go- putada Ana Júlia, agredida neste plenário. Entendo
vemo. ser inaceitável que, além de 'atropelar, o debate polí-

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (Bloco/PMDB- tico, de expor os Parlamentares como vendidos nes-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicial- ta votação, o Relator da matéria agrida uma Parla-
mente solicito aos Deputados de Oposição desta mentar porque se posiciona contra seu relatório. As
Casa a mesma atenção dada por mim a todos os mulheres se posicionam neste plenário, e em nome
pronunciamentos proferidos desta tribuna pelos seus do PCdoB quero registrar nossa indignação contra
Líderes. É o respeito democrático e civilizado que esse ato e salidariedade à Deputada Ana JÚlia.
nós, ao discutirmos uma matéria que diz respeito ao O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em pri-
futuro deste País, devemos ter. meiro lugar, não vou admitir debate paralelo no meio

Hoje, toda a Nação acompanha os trabalhos do processo de votação. Não vou admitir que todos
deste Parlamento. A emenda aglutinativa que vamos queiram transformar um fato, ou um dito fato, não
votar hoje, apresentada pelos Líderes com parecer sei, estou aqui à Mesa, não vi, num debate paralelo.
do ilustre Deputado Michel Temer, não é mais a pro- A Presidência solicita a todos os Srs. Deputa-
posta do Governo que chegou a esta Casa. Ela pas- dos que tomem seus lugares a fim de ter início a vo-
sou pelo crivo de todos os partidos, recebeu deze- tação pelo sistema eletrônico.
na~ de modificações.. O Deputado e Juri~ta José Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
LUIZ CI~rot, lutou demoradame.nte_ para apn~or~r_o cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
texto; ~ Ilustre membro d: Comlssao de Con~tltulça? Os Srs. Deputados queiram selecionar seus
e Justiça e de Redaçao, Deputado Ibrahlm Abl- votos.
A~kel, do ~PB, lutou ~ara melhorar o texto com rela- O SR PRESIDENTE (L' Ed rdo) _ Co
çao à pandade; assim como o Deputado Gerson .? U1S ua mo
Peres brigou o tempo todo pela defesa dos aposen- votam os Srs. Líderes.
tados. É uma construção desta Casa, feita por nós, O SR. G.E~DEL VIEIRA LIMA (Bloco(PMDB -
Parlamentares, para servir à Nação, com o claro ob- BA. Sem re~'sao d~ orador.) - Sr.. Presld~nte, o
jetivo de romper com a injustiça e tornar a Previdên- PMDB vota Sim, .asslm como os ~artldos coligados,
cia sustentável. Ela estava se tornando insustentá- a favor do relatóno do Deputado Michel Temer.
vel diante dos privilégios contemplados. É nosso de- O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
ver acabar com esses privilégios. A União, os Esta- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.
dos e os Municípios não podem mais pagar esses O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB -
privilégios. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

Portanto, Srs. Deputados, não é possível, em PSDB vota sim.
sã consciência, votarmos para manter privilégios, in- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
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são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
porque o relatório é bom. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou so- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
licitar aos Srs. Líderes que cada um anuncie sua po- Ex!! a palavra.
sição, contanto que façam cada um de uma vez. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -

A SRA. SANDRA STARllNG - Sr. Presidente, PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li-
peço a palavra pela ordem. derança do Bloco PFUPTB reconhece o trabalho

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. dos seus membros que negociaram os avanços nes-
Ex!! a palavra. ta proposição. Reconhecemos também o trabalho do

A SRA. SANDRA STARllNG (PT - MG. Sem Deputado Vice~te Cascione, do PTB, que muito con-
revisão da oradora.) - O Partido dos Trabalhadores tribuiu nas negociações.
vota não e distribui uma nota em resposta àquela Devo dizer também que o Bloco PFLlPTB reco-
que diz que nós mentimos. Estão aqui os argumen- menda o voto sim.
tos, Srs. Parlamentares. Por favor, leiam a resposta. O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP.) -

O PT vota não. Sr. Presidente, o Bloco PMDB/PSDIPSLlPSC/PMN
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- votará sim.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim. O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- PPB/PL recomenda o voto sim.
co PFUPTB recomenda à sua bancada o voto sim. O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, compro-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do metido com o povo brasileiro, vota não.
B vota não, porque este projeto só corta benefícios. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSD, comprome-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido tido com todo o povo brasileiro, voto sim.
Socialista Brasileiro vota não por entender que essa O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
discussão não foi aprofundada e é uma irresponsa- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não.
bilidade a votação de hoje. O SR. WAGNER SAlUSTIANO (Bloco/PPB -

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o Blo-
Sem revisão do orador.) - O Bloco/PMDB/PSC/PSD co PPB/PL vota sim.
vota sim. O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente peço a

O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG. palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
PPB/PL recomenda o voto sim. Ex!! a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
visão do orador.) - Sr: Presidente, o PPS votará do orador.) - Sr. Presidente, quero, neste momento,
não. dar boas-vindas a dois Secretários do Governo An-

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- tônio Britto que vieram votar a favor do Govemo.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB votará sim. O SR. CARLOS APOllNÁRIO - Sr. Presiden-

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, te, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. de- Ex!! a palavra.
putado Agnado Timóteo, neste período da sessão O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (Bloco/PMDB -
não é permitido falar sobre outro assunto. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, já tive problema com o painel numa outra oportuni-
preciso fazer um esclarecimento. Portanto, rogo a V. dade, quero que o meu voto fique registrado como
Ex!! um espaço. sim. Peço a V. Ex" que o registre.

Informaram à imprensa que eu teria saído no O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex!!
tapa com o Deputado Gerson Peres, mas devo dizer tem dúvida sobre se votou errado ou não?
que meu tempo de terrorista já passou. Hoje, sou O SR. CARLOS APOllNÁRIO - Sr. Presidente,
um diplomata, uso a minha linguagem. por gentileza, quero que registre meu voto como sim.
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O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço computado aqui na Mesa, ao Deputado Nelson Pro-
a palavra pela ordem. ença.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. NELSON PROENÇA (Bloco/PMDB -
Exª a palavra. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem nome não consta no painel, e quero registrar meu
revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para deixar voto, que é sim.
consignado nos Anais que as acusações feitas ao O SR. MENDES RIBEIRO - Sr. Presidente,
Deputado Michel Temer não são verdadeiras. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
do Tuma, não é este o momento adequado. EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, O SR. MENDES RIBEIRO - (Bloco/PMDB -
peço a palavra pela ordem. RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. registrar meu voto sim.
Exª a palavra. O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presi-

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - SP. Sem re- dente, peço a palavra pela ord~m.

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota não. O SR. PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Tem V.
O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço Exª a palavra.

a palavra pela ordem. O SR. ~~GNER SALUSTIANO ~Bloco/PPB -
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. SP. Sem revlsao do orador.) - ~r. Presidente, o Blo-

Exª as palavra. co PPB/PL recomenda o voto sim.
O SR. FREIRE JÚNIOR (Bloco/PMDB _ TO. . _O SR. ROBSON TUMA (Bloc~/PSL - SP. Sem

. _ . revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Sem revlsao do orador.)_ - Sr. Presldent~, .apen~s PMDB/PSD/PSUPSC/PMN convoca os seus arla-
para fazer uma declaraçao de voto. Votei Sim, nao t h I' . . t p.

t . G men ares para que ven am ao penaria e vo em sIm.
vo el com o ovemo., O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão

O SR. PRE~IDENTE (LuIs E~uardo) - Agrade- do orador.) _ Sr. Presidente, os trabalhadores, os
ço, D;putado F:elre, mas vou pedir um moment~ a aposentados e os servidores públicos que não são
S. ~x. Logo apos encerrado o pr,?Cesso de votaç~o, da elite pedem a todos os Parlamentares que votem
abrirei. espaço p~ra as declar~çoes de voto, senao não, por que essa proposta só retira direitos dos tra-
estarei descumprimento.o Reglment~.. balhadores da área privada, dos servidores, dos

.O SR. FREIRE JUNIOR - MUito obrigado, Sr. aposentados e mantém todos os privilégios.
Presidente. Em nome da liberdade da democracia e da

O S~. PRESIDENTE (Luís Edua~do) - Agrade- justiça, o apelo que fazemos ~ todos os Parlamenta-
ço a gentileza de V. EXª Deputado Freire, e lhe peço res, independentemente de partido, é para que vo-
desculpas. •• tem com consciência. Sei, que, se votarem com a

O SR. JOSE ANIBAL (PSDB - SP. Sem revi- consciência, todos haverão de votar não, a favor dos
são do orador.) - Sr. Presidente, solicitando a pre- trabalhadores ,dos aposentados e dos próprios ser-
sença de todos os Deputados do PSDB em plenário, vidores.
o PSDB recomend~ o voto sim. O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - são do orador.) - Esperamos, Sr. Presidente, que as
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço consciências não estejam monopolizados pelo não.
um apelo aos Srs. Deputados presentes nas diferen- Certamente, não estão. A grande maioria delas aqui
tes dependências da Casa para que acorram imedi- é pelo sim, e não só a favor dos trabalhadores e dos
atamente ao plenário, pois estamos em pleno perío- inativos, mas também a favor da população, que es-
do de votação nominal, pelo sistema eletrônico, de pera melhor serviço do Estado e que não aceita
matéria da mais alta importância. mais essa demagogia de que o que falta é porque

O Bloco PFUPTB recomendada o voto sim. não há dinheiro. Há sim, mas está saindo pelo ralo.
O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB. Sem É precisa tapar ti ralo para haver dinheiro para a sa-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco úde, a educação e o saneamento.
PMDB/PSUPSD/PMN/PSC recomenda o voto sim. Por essas razões, o PSDB vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
conceder a palavra, para declarar o voto, que será revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
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PT vota não e recomenda e pede aos demais Depu
tados que façam o mesmo, até porque o Líder do
PSDB, ao mencionar saúde e educação, talvez pu
desse explicar por que as verbas foram reduzidas
neste Governo e por que propõe essa privatização
da Previdência, sem assumir as últimas conseqüên
cias da proposta. Deveria também explicar como é
que o Proer cala as consciências de alguns homens
do Senado e da Câmara dos Deputados.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB/PSD/PSUPSC/PMN vota sim.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PC do B - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota
não e afirma que as palavras do Líder do PSDB não
encontram caminho da verdade. Dinheiro para a saúde
e a educação neste Governo? O que sobrou foi dinhei
ro para banqueiro falido. Aliás, banqueiro, quando via à
falência, meu caro Deputado José Aníbal, é porque já
nos assaltou uma vez. E o Proer faz com que todo o
povo brasileiro seja assaltado pela segunda vez.

É por aí que vai o ralo, não pela previdência
pública. Por isso, conclamamos todos os Deputados
desta Casa, independentemente de partido, a votar
não a essa proposta, que não ajuda os trabalhado
res do nosso País.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registra
a intensa presença dos trabalhadores da Força Sin
dical, que vieram apoiar o voto sim à emenda do De
putado Michel Temer. (Apupos.)

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que de
zessete confederações, a Central Única dos Traba
lhadores, três centrais sindicais, a CGT, a CAT e a
Central das Confederações, todas, por unanimidade,
como também a COBAP, Confederação dos Apo
sentados, pedem o voto não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço o registro, mas este não é o momento próprio.

O SR. PAULO PAIM - Quando o Deputado
Inocêncio Oliveira falou, V. Ex" ficou quieto. Quando
o Deputado José Aníbal falou, por três vezes, V. Ex"
não o reprimiu. Contudo, quando de este Deputado
usa a palavra pela segunda vez, V. Ex" o reprime.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Este
não é o momento.

O SR. PAULO PAIM - V. Ex!! tem que enten
der que peço, no mínimo, em nome da democracia,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
vou dialogar com V. Exª.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito
ter registrado o voto certo. Mas como o painel foi
muito rápido e como reputo muito importante esta
votação, para não haver dúvida, deixo consignado
meu voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação. Está encerrada a vo
tação.

Votaram 492 Srs. Deputados.
Vamos ao resultado. (Pausa.)
A Presidência vai proclamar o resultado.
Votaram sim 351 Deputados; votaram não 139;

abstenções: 2. Total: 492 votos.

É aprovada a Emenda Aglutinativa Substitu-
tiva n2 6, ressalvados os destaques. .

Estão prejudicadas: as Emendas oferecidas na
Comissão Especial e na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação; a proposição inicial (Proposta
de Emenda à Constituição n!! 33/95); e as Propostas
de Emendas à Constituição nºs 73/91 e 172/93,
apensadas, ressalvados os destaques.

Continuaremos a votação dos destaques na
sessão ordinária da próxima terça-feira.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco/PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco/PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - Bloco/PPB - Sim
Moisés Lipnik - Bloco/PTB - Sim
Robério Araújo - Bloco/PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco/PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco/PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não



Aníbal Gomes - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco/PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - BlocolPPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSOB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
Inácio Arruda - PT - Não
José Linhares - Bloco/PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco/PMOB - Sim
Nelson Otoch - PSOB - Sim
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Pessoa - BlocolPFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva ...:;: Bloco/PFL - Sim

Antônio Jorge - Bloco/PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco/PPB - Sim
Dolores Nunes - Bloco/PPB - Sim

Alzira Ewerton - Bloco/PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco/PFL - Sim
Cláudio Chaves - Bloco/PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco/PMDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco/PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco/PPB - Sim
Confúcio Moura - BlocolPMDB - Sim
Émerson Olavo Pires - BlocolPMDB - Sim
Eurípedes Miranda - POT - Não
Expedito Júnior - BlocolPPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - BlocolPMDB - Sim
Silvernani Santos - Bloco/PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - BlocolPPB - Sim
Célia Mendes - Bloco/PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco/PMDB - Não
Jóão Mai.a - BlocolPFL - Sim
Mauri Sérgio - Bloco/PMDB - Não
Osmir Lima - Bloco/PFL - Sim
Ronivon Santiago - Bloco/PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco/PFL - Sim

Tocantins
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Sérgio Barcellos - Bloco/PFL - Sim Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
Valdenor Guedes - Bloco/PPB - Não João Ribeiro - Bloco/PPB - Sim

Pará Osvaldo Reis - Bloco/PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Ana Júlia - PT - Não Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim
Anivaldo Vale - BlocoIPPB - Sim
Antônio Brasil - BlocolPMDB - Não Maranhão
Benedito Guimarães - BlocolPPB - Sim Alberico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMOB - Não César Bandeira - Bloco/PFL - Sim
Gerson Peres - BlocolPPB - Sim Costa Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não Davi Alves Silva - Bloco/PPB - Sim
Hilário Coimbra - BlocolPTB - Sim Domingos Dutra - PT - Não
Nícias Ribeiro - PSOB - Sim Eliseu Moura - Bloco/PFL - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim Jayme Santana - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não José Carlos Sabóia - PSB - Não
Paulo Titan - Bloco/PMDB - Sim Magno Bacelar - BlocolPFL - Sim
Raimundo Santos - Bloco/PFL - Sim Márcia Marinho - PSDB - Sim
Socorro Gomes - PC do B - Não Mauro Fecury - Bloco/PFL - Sim
Ubaldo Corrêa - Bloco/PMDB - Sim Nan Souza - BlocolPSL - Sim
Vic Pires Franco - Bloco/PFL - Sim Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim

Amazonas Remi Trinta - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco/PFL - Sim
Sebastião Madeira PSDB - Sim

Ceará
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B. Sá - PSOB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco/PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco/PPB - Sim
Heráclito Fortes - Bloco/PFL - Sim
João Henrique - BlocolPMOB - Sim
Júlio César - Bloco/PFL - Sim
Mussa Oemes - Bloco/PFL - Sim
Paes Landim - Bloco/PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - BlocolPFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco/PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco/PFL - Sim
Cipriano Correia - PSOB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMOB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Laire Rosado - BlocolPMOB - Sim
Ney Lopes - Bloco/PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL - Sim
Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco/PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMOB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMOB - Sim·
Efraim Morais - BlocolPFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - Bloco/PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco/PMOB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMOB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMOB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMOB - Sim
Wilson Braga - POT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - BlocolPFL - Sim
José Chaves - PSOB - Sim
José Jorge - Bloco/PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco/PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco/PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - BlocolPFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco/PFL - Sim
Pedro Corrêa - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - BlocolPFL - Sim
Salatiel Carvalho - BlocolPPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não

Vicente André Gomes - POT - Não
Wilson Campos - PSOB - Sim
Wolney Queiroz - POT - Não

Alagoas

Augusto Farias - BlocolPPB - Não
Benedito de Lira - Bloco/PFL - Sim
Ceci Cunha - PSOB - Sim
Fernando Torres - PSOB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco/PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco/PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - Bloco/PPB - Sim

Sergipe

Adelson Salvador - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco/PMN - Não
Carlos Magno - Bloco/PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - BlocolPPB - Sim
José Teles - Bloco/PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco/PFL - Sim
Benito Gama - Bloco/PFL - Sim
Beto Lélis - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco/PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco/PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco/PTB - Sim
Fernando Gomes - BlocolPTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PFL - Sim
Haroldo Lima - PC do B - Não
Jaime Fernandes - Bloco/PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco/PFL- Sim
Jairo Carneiro - Bloco/PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - Bloco/PMDB - Sim
João Leão....; PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco/PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco/PFL - Sim
José Rocha - Bloco/PFL - Sim
José Tude - Bloco/PTB - Sim
Leur Lomanto - BlocolPFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco/PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco/PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco/PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco/PFL - Sim
Marcos Medrado - Bloco/PPB - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim
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Nestor Duarte - Bloco/PMDB - Sim Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Não Sandra Starling - PT - Não
Prisco Viana - Bloco/PPB - Não Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim Sérgio Miranda - PC do B - Não
Roland Lavigne - Bloco/PFL - Sim Sérgio Naya - BlocolPPB - Sim
Sérgio Cameiro - PDT - Não Silas Brasileiro - BlocolPMDB - Sim
Severiano Alves - PDT - Não Silvio Abreu - PDT - Não
Simara Ellery - BlocolPMDB - Sim Tilden Santiago - PT - Não
Ubaldino Júnior - PSB - Não Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Ursicino Queiroz - BlocolPFL - Sim Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Minas Gerais Espirito Santo

Aécio Neves - PSDB - Sim Adelson Salvador - BlocolPMDB ""' Não
·Antônio Aureliano - PSDB - Sim Feu Rosa - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim João Coser - PT - Não _
Aracely de Paula - BlocolPFL - Si~ Jo~ge An.ders - PSDB - N~o
Armando Costa - BlocolPMDB - Sim LUIz Buaiz - BlocolPL - Nao
Bonifál~io de Andrada - BlocolPTB - Sim Nilton Baiano - BlocolPPB - Nã~
Carlos Melles - BlocolPFL - Sim Rita Camata - BlocolPMDB - Nao
Carlos Mosconi - PSDB - Sim Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não Rio de Jálieiro
Danilo de Castro - PSDB -: Sim Agnaldo Timóteo - BlocolPPB - Sim
E~son Soares - PSDB -.Sim Alcione Athayde - BlocolPPB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim Alexandre Cardoso - PSB - Não
Eliseu Resende - BlocolPFL - Sim Alexandre Santos - PSDB - Sim
Femando Diniz - BlocolPMDB - Sim Álvaro Valle - Bloco/PL - Não
Francisco Horta - BlocolPL - Sim Arolde de Oliveira - Bloco/PFL - Sim
Genésio Bemardino - BlocoIPMDB - Sim Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Herculano Anghinetti - BlocolPPB - Sim candinho Mattos - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - BlocolPFL - Sim Carlos Santana - PT - Não
Ibrahim Abi-Ackel - BlocolPPB - Sim Cidinha Campos - PDT - Não
Jaime Martins - Bloco/PFL - Não Edson Ezequiel - PDT - Não
Jair Siqueira - BlocolPPB - Não Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
João Fassarella - PT - Não Eurico Miranda - BlocolPPB - Sim
José Rezende - BlocolPPB - Sim . Femando Gabeira - PV - Não
José Santana deVasconcelos - BIoc<Y'PFL- Sm Femando Gonçalves - Bloco/PTB - Sim
Lael Varella - BlocolPFL - Sim Fernando Lopes - PDT - Não
Márcio Reinaldo Moreira - BlocolPPB - Sim Francisco Domelles - BlocolPPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMOB - Sim Francisco Silva - Bloco/PPB - Sim
Maurício Campos - BlocolPL - Não Jair Bolsonaro - BlocolPPB - Não
Mauro Lopes - BlocoIPFL - Sim Jandira Feghali - PC do B - Não
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim João Mendes - BlocolPTB - Sim
Newton Cardoso - BlocolPMDB - Sim Jorge Wilson - BlocolPPB - Sim
Nilmárío Miranda - PT - Não José Carlos Coutinho - BlocolPFL - Sim
Odelmo Leão - BlocoIPPB - Sim José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim José Egydio - BIocoIPL - Sim
Paulo Delgado - PT - Não José Mauricio - PDT - Não
Paulo Heslander - BlocotPTB - Sim Laprovita Vieira - Bloco/PPB - Sim
Philemon Rodrigues - BlocoIPTB - Sim Lima Netto - BlocolPFL - Sim
Raul Belém - BlocolPFL - Sim Lindberg Farias - PC do B - Não
Roberto Brant - PSDB - Sim Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Romal Anízio - BlocolPPB - Sim Márcio Fortes - PSDB - Sim



Mato Grosso

Augustinho Freitas - BlocolPPB - Sim
Gilney Viana - PT';" Não
Pedro Henry - PDT - Sim
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - BlocolPTB - Sim
Rogério Silva - BlocolPFL - Sim
Teté Bezerra - BlocolPMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco/PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PC do B - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - BlocolPPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - BlocolPPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco/PFL - Sim .
Wigberto Tartuce - BlocolPPB - Sim
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Maria da Conceição Tavares - PT - Não José de Abreu - PSDB - Sim
Milton Temer - PT - Não José Genoíno - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não José Machado - PT - Não
More;ra Franco - Bloco/PMDB - Sim José Pinotti - Bloco/PMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não Jurandyr Paixão - BlocolPMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim Luciano Zica - PT - Não
Roberto Campos - Bloco/PPB - Sim Luiz Carlos Santos - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Jefferson - BlocolPTB - Sim Luiz Gushiken - PT - Não
Rubem Medina - Bloco/PFL - Sim Maluly Netto - BlocolPFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não! Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Simão Sessim - BlocolPMDB - Não Marquinbo Chedid - BlocolPSD - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim Marta Suplicy - PT - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Sim Maurício Najar - Bloco/PFL - Sim

São Paulo Michel Temer - Bloco/PMDB - Sim
Adhemar de Barros Filho - Bloc~IPPB - Sim Nelson Marquezelli - BlocolPTB - Sim
Alberto Goldman - Bloco/PMDB'- Sim Paulo Lima - BlocolPFL - Sim
Aldo Rebelo - PC do B - Não / Régis de Oliveira - Bloco/PFL - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim Ricardo Izar - BlocolPPB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim
AntOnio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
AntOnio Kandir - PSDB - Sim Silvio Torres - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não Teima de Souza - ~T - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB - Não Tuga Angerami - PSDB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim Ushitaro Kamia - BlocolPPB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim Vadão Gomes - BlocolPPB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco/PFL - Sim Valdemar Costa Neto - BlocolPL - Sim
Beto Mansur - Bloco/PPB - Sim Vicente Cascione - Bloco/PTB - Sim
Carlos Apolinário - BlocolPMDB - Sim Wagner Rossi - BlocolPMDB - ~im

Carlos Nelson - BlocolPMDB - Sim Wagner Salustiano - BlocolPPB - Sim
Celso Daniel - PT - Não Welson Gasparini - PSDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
Couraci Sobrinho - BlocolPPB - Sim
Cunha Bueno - BlocolPPB - Não
Cunha Lima - BlocoIPPB'- Sim
De Velasco - BlocolPSD - Sim
Delfim Netto - Bloco/PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco/PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - Bloco/PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - BlocolPMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli ~ PT - Não
João Mellão Neto - Bloco/PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - BlocolPPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - BlocolPTB - Não
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Goiás

Aldo Arantes - PC do B - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco/PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco/PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco/PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - Bloco/PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco/PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - BlocolPSD - Sim

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco/PMDB - Sim
Dilso Sperafico - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi - Bloco/PPB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco/PFL - Sim
Marisa Serrano - BlocolPMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco/PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco/PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco/PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco/PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco/PFL - Sim
AntOnio Ueno - Bloco/PFL - Sim
Basílio Villani - Bloco/PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco/PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco/PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
Homero Oguido - Bloco/PFL - Sim
João Iensen - Bloco/PTB - Sim
José Borba - BlocolPTB - Sim
José Janene - Bloco/PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco/PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não.
Nelson Meurer - Bloco/PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco/PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não

Paulo Cordeiro - Bloco/PTB - Sim
Renato Johnsson - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco/PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PC do B - Não
Valdomiro Meger - Bloco/PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco/PTB - Sim
Wemer Wanderer - Bloco/PFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Não
Hugo Biehl- Bloco/PPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco/PPB - Sim
José Carlos Vieira - Bloco/PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - Bloco/PFL - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco/PFL - Sim
Paulo Gouvêa - Bloco/PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco/PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco/PPB - Não
Airton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco/PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - Bloco/PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco/PTB - Não
Jair Soares - Bloco/PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco/PPB - Não

. José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - Bloco/PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não

. Miguel Rosseto - PT - Não
Nelson Marchezan - S/P - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco/PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Cighachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim



Amazonas

Cláudio Chaves - Bloco 7'" PFL.

Rondônia

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Compa
recem mais os Srs.:

Oscar Andrade - Bloco - PMDB.

Acre

Osmir Lima -Bloco - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so- manchará a honra dos que se dispuseram a superar
bre a mesa as seguintes divergências e emprestar contribuição usando a

DECLARAÇÕES DE VOTO transparência como método das conversações.
Brasília - DF, 21 de março de 1996. - Ivandro

A representação do PMDB da Paraíba na Câ- Cunha Lima _ José Aldemir - José Luiz Clerot-
mara Federal, através dos seus 7 parlamentares, re- Cássio Cunha Lima - Armando Abílio - Roberto
solveu adotar posição consensual com relação ao Paulino _ Gllvam Freire.
relatório Michel Temer, oferecido à PEC nº 33-C. Como político integrado aos interesses supe-

A bancada procurou contribuir com o Sr. relator riores de meu Estado, e por isso mesmo, bem afina-
no sentido de aperfeiçoar o Projeto, que, na versão do com a atual administração de Rondônia, muito
original, possui conteúdo claramente divergen~e .da- me agradaria atender o apelo de Sua Excelência o
quele que a maioria dos parlamentares brasIleiros Senhor Governador Waldir Raupp, no sentido de
propõe ou aceita para um projeto necessário de re- que toda a Bancada Rondoniense no Congresso Na-
forma da Previdência Social no Brasil; e na forma cional vote favoravelmente à Emenda nº 33-0, que
adotada pelo relator ainda se revela insuficiente para entra em votação, hoje, na Sessão Extraordinária do
atender à crítica de setores da sociedade e inquieta- Co",gresso Nacional.
ções legítimas de dentro do próprio Parlamento. Lamentavelmente, não poderei atender ao ape-

A votação da bancada peemedebista paraíba- lo de Sua Excelência, em virtude de ter o meu parti-
na dá-se em nome de mudanças que fez inserir no do fechado a questão em torno do Voto Contrário à
texto e de compromissos que obteve na mesa de citada Emenda.
negociações, tudo objetivando de forma responsável Sala das Sessões, 21 de março de 1996. - De-
a contemplação a mais de relevantes interesses da putado Eurípedes Miranda.
população, incluindo um patrimônio líquido previden- . Senhor Presidente:
ciário, que é o direito adquirido. Confesso-me incapaz.de, em menos de 12 ho-

Dentre as alteraçõe~ que ne~ociamos ~a~a. o ras, poder avaliar com a profundidade que o assunto
texto acha-se a que pluralrza a funçao de maglsten?, requer, as reformas determinadas ao Sistema Previ-
erro que advém da Constituição de 88, e que serviu dencíário pelo relator em sua proposta, que só tive-
para excluir da aposentadoria especial de professo- mos conhecimento na madrugada de hoje.
res os orientadores, supervisores e até professores Obrigam-me as circunstâncias, para não trair
que foram retirados da sala de aula para cumprir a meus princípios de responsabilidade, votar contraria-
gestão democrática da escola pública. mente a este Relatório.

Resgatamos, no texto, a aposentadoria especi- Sala das Sessões, 21 de março de 1996. - De-
ai do trabalhador rural, do idoso e dos deficientes, e putado Cunha Bueno (PPB - SP).
a garantia constitucional de condições acauteladoras
de direitos quanto a Lei Complementar futura.

Por outro lado, asseguramos compromissos re
lativamente ao IPC e às formas de aposentadoria
parlamentar, a fim de extirpar privilégios que não se
compatibilizam com as restrições e cortes que estão
sendo impostos a outros cidadãos brasileiros, e que
serão objeto de Projeto de Lei em tramitação.

A posição da Paraíba, portanto, no que diz res
peito à representação do PMDB na Câmara, é votar
pela aprovação do Relatório Temer, tendo como ra
zões de mérito a negociação de propostas e valoriza
ção do debate, e como objetivo o interesse coletivo.

Mesmo assim, votaremos igualmente favorá
veis a todos os destaques que sirvam para suprir de
ficiências e omissões do Projeto, que nós não con
seguirmos resolver pela negociação.

Negociamos sem negociata, e isso pode até
ser alvo de inconformações eventuais, mas não
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Ceará

Edson Silva - PSDB.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - PSB.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

Sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude 
Bloco-PTB.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Narcio Rodri
gues-PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione
Athayde - Bloco - PPB; Ayrton Xerez - PSDB; Pau
lo Feijó - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - PPB; Gilney Via
na - PT; Pedro Henry - PDT; Roberto França 
PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Sil
va - Bloco - PFL; Teté Bezerra - Bloco - PMDB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan 
Bloco - PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Vala
dão - Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco 
PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedri
nho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco 
PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - Bloco 
PPB; Rubens Cosac - Bloco - PMDB; Sandro Mabel
- Bloco - PMDB.

Mato Grosso do Su;

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Sperafl
co - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB; Mari-

lu Guimarães - Bloco - PFL; Mansa Serrano - Bloco
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni
- Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Basnlo Villani 
Bloco - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias Abrahão 
Bloco - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcia
nello - Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco 
PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba 
Bloco - PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano
Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - Bloco - PMDB; Max Ro
senmann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT;
Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odílio Balbinotti 
Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo 
PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson
- Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricar
do Gomyde - PCdoB.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Pi
zzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Milton
Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo
Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco 
PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB; Serafim Ven
zon-PDT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Ri
gotto - Bloco - PMDB; Hugo Lagranha - Bloco 
PTB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - Blo
co - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker- Blo
co - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt 
PDT; Mendes Ribeiro Filho - Bloco - PMDB; Miguel
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - S/P; Nelson
Proença - Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi - Bloco 
PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Renan Kurtz - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:
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Pará

José Priante - Bloco - PMDB.

Amazonas

João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz
Fernando - PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL.

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB.

Pernambuco

João Colaço - PSB; Roberto Magalhães - Blo
co - PFL; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB.

Sergipe

Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mário de Oliveira
- Bloco - PPB.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro

Itamar Serpa - PSDB; Laura Carneiro - E:sloco
-PFL.

São Paulo

Koyu lha - PSDB.

Goiás

João Natal - Bloco - PMDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavalla
zzi - Bloco - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 10 minu-
tos.)

Ata da 29ª Sessão, em 21 de março de 1996
Presidência dos Srs.: Nilson Gibson, Adylson Motta, Theodorico Ferraço, Paulo Paim,

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Haven-
do número regimental.

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

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

sessão anterior. .

11- LEITURA DA ATA

O SR. MARCONI PERILLO, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente,a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa

~eao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Salvador Zimbaldi.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl!s e Srs.
Deputados, esta Casa viveu hoje um verdadeiro ato
cívico quando a maioria dos seus Parlamentares,
precisamente 351, entendendo, com a consciência
muito tranqüila, que a Previdência Social precisava
ser mudada, votou a favor do relatório do Deputado
Michel Temer, que trabalhou com uma coalizão feita
com todos os partidos políticos.

Esta Casa viveu hoje um momento de ,grande
euforia para o bem da nossa Nação. Se não f0sse
dessa forma, se isso não tivesse ocorrido, certamen
te iríamos lamentar muito quando nossos filhos e ne
tos não tivessem direitos e quem já os tivesse adqui
rido os veria sendo extraídos.

Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Deputados, esta
Casa deu uma verdadeira lição de civismo neste dia,
quando 351 conscientes Deputados votaram favora
velmente ao relatório do Deputado Michel Temer.
Acreditamos que à Previdência Social, a partir daí,
comece a ter esperança.

Os aposentados brasileiros vivem, a partir de
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hoje, também um momento de euforia, porque en- cleo não prosperou e suas terras foram compradas
tendem que seus direitos serão mantidos. Os direi- pelos colonos alemães que haviam iniciado outro
tos adquiridos serão preservados e a Previdência núcleo na margem direita, em 1863, como parte da
Social poderá sobreviver com condições próprias. Colônia Blumenau. A exploração da área esteve a
Sobreviver, porque, nos termos atuais estaria fadada cargo dos engenheiros Augusto Wunderwald e Emí-
a, em mais quatro, cinco anos, extirpar os direitos Iio Odebrecht - este último encarregado pelo Dr.
adquiridos no momento em que houvesse a falência Blumenau da medição e distribuição dos lotes colo-
do sistema previdenciário. Começamos as reformas niais, bem como do levantamento geral do Vale do
constitucionais nesta Casa com muita coragem, Itajaí.
através de um Governo sério que vem impondo um Até hoje, a cultura, os hábitos e os costumes
ritmo acelerado a essas reformas, submetendo-as à dos indaialenses são claramente marcados pela co-
apreciação deste Congresso para que o País possa Ionização alemã, muito embora essa colonização ti-
se modemizar. vesse a participação de imigrantes italianos (a partir

O Brasil sai hoje, com toda certeza, da classifi- de 1875) e poloneses (a partir de 1878).
cação de País de Terceiro Mundo. vivendo a euforia Em 1876, Indaial foi elevada à categoria de dis-
de País de Primeiro Mundo. trito de Blumenau. Sete anos depois, em 1893, foi

Começamos pelas reformas econômicas e pre- elevada à categoria de vila e emancipada de Blume-
cisamos regulamentá-Ias. Esta Casa enfrentará es- nau. Era uma conseqüência da participação de Blu-
tas regulamentações com a seriedade e dignidade menau na Revolução Federalista. No ano seguinte,
com que tem enfrentado as reformas constitucionais, o então governador HercJlio Luz (eleito após a derro-
apesar de geterminadossegmentos e pessoas ten- ta dos maragatos) anulou' a emancipação, enviando
tarem tumultuar os trabalhos e intimidar principal- à Câmara de Vereadores recém-eleita um comuni-
mente os Deputados que votam a favor dessa mo- cado com o seguinte teor: Indaial pertence ao Muni-
dernidade. cípio de Blumenau em vista do ato que considera

Começamos pela ordem econômica, vamos nulo tudo quando foi feito pelos revoltosos. Acabara
continuar pela ordem administrativa, que está sendo a breve emancipação.
apreciada, e continuaremos com a ordem tributária. A reelevação à categoria de vila só ocorreria

A partir de agora, Sr. Presidente, acredito que em 21 de março de 1934, pelo interventor federal
viveremos cada vez mais a seriedade de que o País coronel Aristialino Ramos, tendo sido nomeado o pri-
precisa. Este Congresso está demonstrando a toda meiro Prefeito o Sr. Erich Klein.
a Nação o verdadeiro valor de homens e mulheres Indaial é um Município com 466 quilômetros
que o compõem e que com muita responsabilidade quadrados de área total - da qual pouco mais de um
enfrentam os problema~ de frente, sem buscar com terço constitui a área urbana. Com cerca de 31 mil
isso o apoio por este ou aquele voto sem deixar se habitantes, Indaial é hoje o trigésimo primeiro maior
intimidar por det~rminados segmentos que tentam, Município catarinense em população. ocupando o
ao invés de melhorar a Nação, tumultuar, como vi- quarto lugar na região do Médio Vale - na qual é um
mos no dia de hoje. subp610 econômico complementar a Blumenau.

Sr. Presidente, esta Casa e os Deputados e O setor primário responde por 10% do movi-
Deputadas conscientes estão de parabéns, assim mento econômico do Município. O percentual pode
como o Governo, por enfrentar de frente este proble- ser baixo, mas a agricultura e a pecuária do Municí-
ma. pio fornecem matéria-prima para diversas indústrias

O SR. PAULO GOUVÊA (BlocoIPFL - SC. da região, entre as quais as de conservas, beneficia-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mento de arroz e de laticínios. O Município é o mai-
Sr-'s e Srs. Deputados, completam-se hoje, dia 21 de or produtor de hortaliças da região, sendo proveni-
março, 62 anos de fundação do Município de Indaial, entes de Indaial 80% dos agricultores que comercia-
situado no Médio Vale do Itajaí. O nome do Municí- Iizam seus produtos no Ceasa de Blumenau. A cria-
pio se refere a uma palmeira que era abundante na ção de peixes vem ocupando posição de importân-
região, que os índios denominavam indaiá. cia na economia municipal. Além das formas tradici-

O primeiro núcleo de povoamento, denominado onais de criação de peixe, em Indaial começa a dar
Carijós, teve início em 1860, sendo formado por fa- resultado a criação de peixe consorciada com o cul-
mílias oriundas do litoral catarinense, que se insta- tivo de arroz, com excelentes resultados para ambas
laram na margem esquerda do rio Itajaí-Açu. O nú- as culturas.
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O desenvolvimento industrial teve forte expan- do, para a formação e aperfeiçoamento da mão-de-
são a partir de 1960 e hoje é a maior força da eco- obra imprescindível ao parque industrial brasileiro.
nomia indaialense: 230 estabelecimentos industriais atualmente o maior e mais sofisticado da América
empregam cerca de 6 mil pessoas nos setores têxtil, Latina.
metalúrgico, alimentício, do vestuário e do mobiliá- Pois o SENAI custa exatamente 1% da folha
rio, principalmente. salarial industrial. Esse recurso chega à entidade

O setor terciário se desenvolveu muito na dé- através do INSS ou é recolhido diretamente nas em-
cada de 70 e apresenta crescimento acelerado na presas. Não se tem conhecimento de insatisfação
década de 90. Dentro desse setor, o turismo rural ou pelos seus serviços, manifestada pelas empresas.
ecológico pode vir a tomar-se fonte expressiva de Pelo contrário, elas repetidamente vêm evidencian-
renda para o Município, em face das reservas flores- do elevado grau de credibilidade e satisfação. É pú-
tais e dos mananciais hídricos nele existentes. blica e notÓria essa expressão de contentamento,

Quem visita Indaial, sobretudo no período de por um órgão dinâmico e em permanente atualiza-
noveml)ro a março, fica vivamente impressionado ção, presente em mais de três mil municípios brasi-
com a quantidade e diversidade de flores nos jardins leiros. São mais de 900 unidades operacionais, que
das'casas e nas ruas da cidade - fato que tornou In- atuam conforme exigências da região, atendendo
daial conhecida como a cidade das flores. Isso po- em média dois milhões e 300 mil alunos/ano e já
deria ser um aspecto secundário. todavia ela revela tendo ultrapassado o total de 23 milhões de traba-
muito da alma dos indaialE'nses - gente que alia o Ihadores formados e aperfeiçoados. Seus laboratóri-
trabalho persistente ao gosto pelas coisas bem-fei- os são centros tecnológicos capazes de absorver os
tas e que ama a natureza. mais modernos processos de produção.

É isto, sobretudo, que Indaial comemora nesse No meu Estado, particularmente, ele mantém
21 de março. Jamais estará fadado ao fracasso um oito unidades operaciOnais fixas, em Goiânia e em
povo que cultiva essas virtudes. Saúdo a boa gente cinco das principais cidades do interior, além de
indaialense, cumprimentando-a na data de fundação duas oficinas e nove unidades móveis que lhe per-
de seu Município. mitem atender cerca de 60 municípios, formando

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pro- 1.350 menores por ano e ministrando treinamento a
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e mais de 20 mil, sempre no atendimento às conveni-
Srs. Deputados, está se tomando uma rotina o vai- ências das empresas, com'as quais trabalha direta-
vém de informações sobre a inviabilização de ór- mente e às quais já proporcionou mais de 230 mil
gãos do empresariado brasileiro, como o SESI, o treinamentos.
SENAI, o SESC, o SENAC e outros, sob a alegação Já o SESI, que completará em julho 50 anos,
de que o fim da contribuição compulsória para sua 'leva seus serviços, nos setores de saúde, educação,
manutenção terá peso elevado na desoneração dos promoção social e lazer a mais de 800 municípios,
encargos sobre a folha salarial. através de mais de 2.200 unidades móveis. Dados

Indiscutivelmente, é essencial a diminuição dos ainda referentes a 1994 revelam eduoação proporci-
custos de mão-de-obra, com duplo objetivo, nestes onada a 714 mil indústrias, lazer a 36 milhões. as-
tempos de globalização. Ela representa uma descul- sistência médica a seis milhões e 600 mil e odonto-
pa a menos para a expansão do desemprego é um lógica a 32 milhões de pessoas. Vinte e sete milhões
argumento a mais para a competitividade dos custos de refeições foram proporcionadas e 27 milhões de
dos produtos nacionais nos mercados do mundo. merendas escolares, com o atendimento do serviço

Á solução, contudo, estaria em praticamente social chegando a 4 milhões e 500 mil trabalhadores
desativar aquilo que há meio século vem dandd cer- na indústria e seus dependentes..
to, em benefício da Nação? Em Goiás, o SESI oferece educação funda-

Vejamos, por exemplo, o caso doSENAI e do mental a 7 mil crianças, iniciação esportiva a 16 mil
SESI. Eles surgiram de um estado de necessidade. crianças, jovens e adultos. No ano passado, atingiu
O bloqueio marítimo e a impossibilidade de maiores cerca de 150 mil procedimentos odontológicos, 16
importações obrigaram o País a desenvolver sua mil exames clínicos laboratoriais e 14 mil carteiras
própria indústria, o que foi feito com competência e de saúde.
rapidez. Ressalte-se que as contribuições para o SENAI

O SENAI, que surgiu nessa época, foi criado, é - 1% - e SESI - 150/0- não são cumulativas. O que
mantido e administrado, até hoje. pelo empresaria- realmente encarece os encargos sociais e o custo
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Brasil são as contribuições do próprio Govemo, do tuição, que vai mexer com a vida de todo o povo
INSS e do PIS, do Salário Educação e do INCRA, brasileiro, sem que a maioria tivesse conhecimento
dentre outros fatores. do que estava votando. Acho isso uma vergonha,

O SENAI e o SESI, o SENAC, o SESC e o SE- porque estamos aqui legislando para 150 milhões de
BRAE têm o peso conjunto de 2,80% sobre a folha brasileiros! É espantoso!
salarial. Em qualquer lugar do mundo seria - e é - con-

Neste País, só o total dos feriados pesa incrí- siderado um absurdo Deputados Federais votarem
veis 4% no custo total. leis para regulamentar a vida de milhões de pesso-

São números e verdade inquestionáveis sobre as, sem que tenham sequer lido o que estão votan-
as quais temos de refletir e chegar à única conclu- do! É uma vergonha! É inacreditável que Deputados
são que é correta, ou seja, a manutenção destas Federais votem sem ler o que estão votando, que
instituições que, por certo, seu funcionamento e re- aprovem leis para regulamentar a vida de milhões
sultados positivos em todo o País são modelares. de pessoas sem tomar conhecimento do conteúdo,

Sr. Presidente, para encerrar minhas palavras, simplesmente por orientação da sua liderança do
cumprimento esta Casa que, na manhã de hoje, deu seu partido e, pior do que isso, muitas vezes medi-
uma demonstração de civismo e de democracia, ao ante troca. Portanto, deixo registrada minha indigna-
votar a reforma da Previdência. ção pela forma pouco séria com que se legisla neste

A partir da semana que vem estaremos votan- País.
do os destaques. Também registro meu repúdio à chantagem, às

Espero que possamos eliminar toda e qualquer ameaças e, principalmente, às retaliações do Poder
forma de privilégio a este ou àquele setor. Esta é a Executivo.
oportunidade de liquidarmos de uma vez por todas Como meu tempo é escasso, manifesto minha
com todo e qualquer tipo de alto salário ou de vanta- indignação diante da pressão que o Govemo fez so-
gens nesta Nação. bre os suplentes. Nesta Casa, há mais de 35 suplen-

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, tes que estão ocupando o lugar de Deputados que
peço a palavra para uma questão de ordem. foram eleitos, mas que estão ocupando cargos nos

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Govemos Estaduais. Aqueles suplentes que não
Exª a palavra. aceitaram votar esta imoralidade, que é a emenda

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re- da Previdência, foram ameaçados; os que teimaram
visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas um escla- em continuar votando contra, como o Deputado
recimento: haverá Ordem do Dia nesta sessão? Wilson Branco, do Rio Grande do Sul, foram manda-

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Sr. De- dos para casa e aqui assumiram os titulares.
putado, não é uma questão de ordem nem um escla- Sr. Presidente, um Parlamento sério não per-
recimento. Esta informação poderia ter sido dada de mite que façam com ele essa imoralidade. Deputa-
outra forma a V. EXª Haverá trabalho de Comissões, dos que estavam sendo Secretário de Estado -
sem painel. . como o Deputado Mendes Ribeiro Filho, do Rio

O SR. PAULO DELGADO - Agradeço a V. Ex!! Grande do Sul, que nunca leu uma vírgula sobre a
e peço desculpas por tê-lo irritado. Previdência - assumiram o mandato de madrugada

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com para votar. O Deputado Wilson Branco foi mandado
palavra o nobre Deputado Domingos Dutra, que dis- embora porque é pobre, porque é pescador, porque
põe de cinco minutos para proferir seu pronuncia- é independente e não se curvou à prepotência do
mento. Sr. Femando Herdeiro de Collor, nem à do Govema-

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re- dor Antônio Britto.
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ter o É uma vergonha que Deputados tenham assu-
m,3smo tratamento dado ao orador anterior, que se mido de madrugada para votar. Apenas para votar.
pronunciou sem que houves'se marcação do tempo. Dessa forma, encaminho à Mesa requerimento

Hoje o Govemo consegue mais uma vez, ava- de informações, a fim de que me cientifique de
calhar - essa é a expressão mais adequada - esta quantos Deputados assumiram nesta madrugada, o
Casa. que receberam de ajuda de custo e qual o custo que

Primeiro, tentou avacalhar o Senado, querendo a Nação teve com esses Deputados que vieram
impedir a CPI dos Bancos. E hoje fez com que este apenas dar o sim à emenda da Previdência. De
Plenário aprovasse uma complexa emenda à Consti- acordo com a informação da Mesa, se tiverem rece-



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 22 07551

bido qualquer auxílio, quer em passagem ou ajuda drugada, um relatório que não havia sequer sido
de custo, entrarei com uma ação popular contra a passado a limpo, com vários trechos à mão, alguns
Mesa da Câmara, porque considero prática dessa deles ilegíveis com incorreções e absurdos, como
natureza uma imoralidade. dois artigos 62 Será que a Mesa iria receber um pe-

Depois que este País e o Plenário cassaram dido de destaque referenciado no art. 6Q
, escrito à

Fernando Collor de Mello, s6 podemos ficar indigna- mão, e o outro no art. 6Q datilografado? Enfim, tudo
dos, exatamente no nosso primeiro mandato, ao ve- aquilo que já foi aqui amplamente denunciado.
rificar as mesmas práticas imorais e clientelistas, as- Sinto-me envergonhada também pelo processo
sim como outras inacreditáveis, num Parlamento da compra de votos que a imprensa está denuncian-
que deseja legislar para um País de 150 milhões de do, da pressão sobre os Srs. Deputados e do ofere-
brasileiros. cimento de favores para que se obtivesse o acordo

Portanto, Sr. Presidente, daqui a pouco, estarei na votação da reforma da Previdência.
encaminhando à Mesa requerimento. Registro que, Pergunto: alguém fez o cálculo de quanto se
mais uma vez, o Poder Executivo desmoralizou o vai economizar com essa reforma aprovada em pri-
Legislativo. Não é agindo assim que se valorizará o meiro turno? Alguém terá de fazer a conta de quanto
Poder Legislativo e se poderá incentivar o povo bra- foi gasto para poder aprová-Ia em primeiro turno, da
sileiro a acreditar nos políticos. Não fomos eleitos maneira como foi aprovada hoje, quantas estradas,
para ser um posto avançado do Executivo, muito quantas benesses, quantos investimentos, linhas de
menos para ser seu menino de recado! crédito pelo BNDES, quantos Ministérios, quantos

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Pre- cargos? Isso tudo tem de ser posto na ponta do lá-
sidência concede mais um minuto a V. ExJ! para que pis. Devemos compara com o que vai ser economi-
conclua sem pronunciamento. zado. Nenhum cálculo atuarial poderá tomar subsis-

O SR. DOMINGOS DUTRA - Concluirei, mas tente essa reforma é um conjunto atrapalhado de
deixo meu protesto, já que o Deputado que me ante- medidas, sem eira nem beira; mantém alguns privilé-
cedeu pronunciou-se com tempo livre no Pequeno gios; diz que tira todos, mas, na realidade, o máximo
Expediente. Nesse sentido, registro minha indigna- que podemos constatar é a retirada de direitos da
ção, embora tenha a esperança de que, no segundo grande massa de trabalhadores, seja do sistema pri-
turno, esta Casa possa dar a volta por cima e derro- vado, seja do trabalhador rural, seja do servidor pú-
tar esse monstro que o Governo quer passar para a blico. Mantém privilégios para os militares, para os
sociedade como sendo a reforma da Previdência. magistrados. Não extingue o Instituto de Previdência

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa dos Congressistas.
recebe o requerimento de V. ExJ! para exame, Depu- Para terminar, Sr. Presidente, diria que a mon-
tado Domingos Dutra. tanha rugiu, rugiu e pariu um rato, mas um rato mui-

Concedo a palavra à nobre Deputada Sandra to caro para a Nação brasileira.
Starling, para uma Comunicação de Liderança pelo Era o que tinha a dizer.
PT. S. EX- dispõe de quatro minutos. O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce-

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem do a palavra ao nobre Deputado José Augusto.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT - SP. Pronuncia
Deputados, confesso que amanheci hoje indignada. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
A minha indignação teve início ontem, quando a ses- Deputados, os investimentos do Governo Fernando
são da Câmara dos Deputados foi dirigida pelo Pre- Henrique Cardoso na área social deixam muito a de-
sídente Luís Eduardo Magalhães, seguindo um Re- sejar. Os gastos com saúde e educação, dois dos
gimento Interno que só S. EX- possuía. O Regimento cincos dedos, declaradas como prioridades, no pri-
desta Casa foi rasgado ontem no plenário, para que meiro ano de Governo foram menores do que o in-
fosse imposto a todos nós um ritmo e um processo vestido em média por ano na década de 80.
que nos levasse apenas a sucumbir à vontade do Em 1988 e 1989, durante mandato do Presi-
Presidente da República. dente José Sarney, foram destinados US$ 18,9 bi-

Confesso a V. ExJ! que, depois da reunião de Ihóes e US$ 19,8 bilhões para as duas áreas em
hoje pela manhã, sinto-me envergonhada. Não sei ca.da ano. Em 1995 o Governo de FHC investiu mui-
qual dos aspectos me envergonhou mais, se a que- to menos nestas duas áreas de tamanha importân-
bra do Regimento Interno ou o fato inusitado de os cia para a Nação, ou seja, gastou US$ 17,8 bilhões
Srs. Parlamentares terem recebido em casa, na ma- com educação e saúde, apesar do crescimento po-
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pulacional e do agravamento das condições de saú- Paralelamente, tristemente constatamos que
de, lembramos da ressurreição de epidemia tais o nosso País vai continuar com os indicadores so-
camo a dengue e a cólera. ciais só comparáveis aos mais pobres países da

Como que um Governo que diz priorizar a edu- África e com uma das piores distribuição de renda
cação e a saúde destina menos verbas para a área do mundo.
social do que seus antecessores da década de 80? Até quando, Srs. Deputados, esta Casa vai fi-
Será que os problemas nestas áreas foram ameni- car omissa?
zados ou o Governo realmente esqueceu de seu Era o que eu tinha a dizer.
compromisso legitimamente assumindo na campa- O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (BlocoIPMDB-
nha eleitoral? PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

Indignem-se senhores, porque eu já me encon- te, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta
tro neste estado de indignação, a quantia destinada Casa para fazer uma homenagem póstuma ao ami-
pelo Governo FHC nestas duas áreas em, 1995, go e companheiro, ANTÔNIO FERNANDES BIOCA,
equivale a um terço da que foi injetada para cobrir o ou simplesmente BIOCA, que no dia 20 de fevereiro,
rombo do Banco Nacional. Repito um terço. na ocasião da festa tão querida do povo, que é o

Há no Brasil 3,4 milhões de jovens entre 15 e Carnaval, foi chamado por Deus.
24 anos que não sabem ler nem escrever. Com No curso destes 30 dias, após sua morte, pude
base nos dados do IBGE foi realizado um mapa dos melhor refletir sobre a importância para a Paraíba
municípios brasileiros com maior índice de analfabe- deste desportista emérito, fundador que foi, em João
tismo e lá estão relacionadas 50 cidades em que Pessoa, do esporte Clube Cabo Branco, atuando
mais da metade dos jovens entre 15 e 17 anos são aquela época como goleiro.
analfabetos. Isto é um descalabro senhores, sabe-se Bioca era um homem prático. Planejava, im-
que a educação é a arma mais poderosa para elimi- plantava, executava, e, participava ativamente de
nar a pobreza, melhorar a distribuição de renda de suas realizações com o ímpeto e a garra de um me-
uma nação e assegurar o desenvolvimento. O Brasil nino sonhador.
é a primeira economia deste continente. Esta reali- Mais tarde, mudando-se para Campina Gran-
dade é.inaceitável. de, fundou, junto com mais doze companheiros, o

Na América do ~ul, segundo relatório da famoso Treze futebol Clube, sendo-lhe sempre fiel,
UNESCO, o Brasil está entre os piores em índice de tirando mais tarde o nosso Galo da Borborema, da
analfabetos jovens, perdendo somente para a Bolí- fase negra na década de 40, tornando seu nome re-
via. conhecido em todo o Nordeste, através de inúmeras

Com os dados acima já é suficiente para con- vitórias.
cluirmos que o sistema social do Brasil além de in- Não foi somente Campina Grande e João Pes-
justo é a está deliberadamente perverso. Um estudo soa, que viram no saudoso Bioca um grande colabo-
feito pelo Banco Mundial no ano passado identifica . radar. Ajudou na fundação de inúmeros clubes e Ii-
quem se beneficia com os gastos sociais no Brasil e gas, na redação de seus estatutos e na organização
conclui que quanto mais pobre, menos se recebe em de eventos.
gastos sociais federais, estaduais e municipais. -Os O futebol da Paraíba está de luto com a perda
20% mais pobres ficam com 15%, enquanto os 20% de seu grande benfeitor.
mais ricos abocanham 21 %. Esse padrão cruel se Esta é uma pequena síntese da profícua vida
repete em quase todas as áreas. deste notável desportista nascido em 23 de maio de

A distribuição dos gastos não é nem sequer 1894, que teve sua paixão pelos desportos desper-
proporcional à população pobre. Em 1990, 28% da fada muito cedo, quando acompanhado do pai, que
população ganhava até meio salário mínimo mas re- abastecia de víveres os navios do L10yd Brasileiro
cebiam apenas 19% dos gastos sociais. em Cabedelo, viu a novidade, uma bola trazida do

Enquanto isso, o Governo faz proselitismo polí- Rio de Janeiro, que seria utilizada no jogo entre es-
tico ao afirmar que o salário mínimo teve um ganho tudantes paraibanos que estudavam na Bahia e no
real de 30%. O desemprego aumentando descontro- Rio de Janeiro. Esse evento, Sr. Presidente, Sras. e
ladamente. Da mesma forma, tenta justificar o inj4s- Srs. Deputados, ocorreu em 23 de fevereiro de 1908
tificável, quando injeta mais recursos para salvar e foi tão valorizado, que contou com a presença até
banqueiros enquanto o país se deteriora acelerada- do então Presidente do estado da Paraíba, Monse-
mente. nhor Walfredo Leal.



Antônio Virgílio Brasileiro Silva, do
Instituto Internacional de Amizade e Cul
tura Cônsul Joseph Noujaim Sabib.

Exmo. Sr. Mário Araújo, Chefe de Gabinete da
Prefeitura Municipal de Campina Grande, repre
sentandoosua Excia. o Dr. Felix de Sousa Araújo Fi~

lho, Prefeito da cidade, Exmo. Sr. Deputado Federal
Ivandro da Cunha Lima; representantes da Câmara
Municipal de Campina Grande; representantes do
Poder Judiciário; representantes do Exército brasilei
ro; representantes da Polícia Militar do Estado da
Paraíba; representantes da Universidade Federal da
Paraíba; representantes da Universidade Estadual
da Paraíba; Sr. Janos Tatray representando neste
funeral a FIFA e a Confederação Brasileira de Fute
bol (CBF), representantes da impressa escrita, fala
da e televisionada; autoridades presentes e repre
sentadas; representantes de entidades desportivas;
representantes das Lojas Maçônicas de Campina
Grande; representantes dos Clubes de Serviços de
Campina Grande; Frei Canisio, da Ordem Francisca
na em Campina Grande que fez a encomendação
de Bioca, filhas da saudosa D. Terezita Bioca, que
foi casada com o Sr. Normando Vieira D. Tereza
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Bioca nunca mais deixou a bola de futebol, Cristina Bioca, esposa do Cel. do Exército, Pedro Ar~

muito embora tenha incentivado várias outras moda- nóbio Medeiros e filhos; D. Maria Menina e seu es-
lidades de esporte, como podemos registrar em poso Antônio Leite Bioca, filhos e netos; D. IIva e
1914, na corrida entre as cidades de Cabedelo e seu esposo sobrinho de Bioca, Dr. Henio Azevedo,
João Pessoa, quando Bioca classificava-se em 3º lu- filhos, genros, e netos; D. Marcionila, D. Deolinda e
gar, e se desculpava, atribuindo esta classificação a filho Luiz, tão familiares quanto; minhas senhoras e
uma pedra que se alojara em seu tênis, obrigando-o meus senhores,
parar a corrida para retirá-Ia. Campina Grande assiste hoje ao funeral de

Fundou em João Pessoa, em 1911, o Red- uma de suas personalidades mais marcantes, o no-
Cross, onde atuou como goleiro, destacando-se por tável desportista Antônio Fernandes Bioca, nascido
seu empenho e espírito de equipe. em 23 de maio de 1894. Era filho de D. Maria da Pe-

Em 1913, trouxe para Campina Grande a pri- nha e do Sr. Joaquim Jacinto de Mello Bioca. A pai-
meira bola de couro, e em 1917 Bioca introduziu so- xão pelos desportos surgiu muito cedo quando
fisticado golfe em Campina Grande, e não parou acompanhado do pai, que, abastecia de víveres os
mais de difundir e divulgar o desporto. navios do L10yd Brasileiro em Cabedelo, viu a novi-

Passo às mãos de V. Exa, Sr. Presidente, uma dade, uma bola trazida do Rio de Janeiro pelo aca-
cópia das palavras proferidas por ocasião do sepul- dêmico de Medicina João Eugênio Soares e que se-
tamento do saudoso Bioca, pelo erudito Dr. Antônio ria a vedete do jogo de futebol em João Pessoa, en-
Virgílio Brasileiro Silva, conceituado médico e amigo tre paraibanos que estudavam na Bahia e no Rio de
do querido Bioca, palavras dirigidas a todos os cida~ Janeiro. Esse evento, em 23 de fevereiro de 1908,
dãos campinenses, que deixo para registro nestá foi tão valorizado que contou com a presença do
Casa, como testemunho de uma vida dedicada ao Presidente do Estado da Paraíba, Monsenhor Wal-
desporto. fredo Leal. Daí começaram a surgir times de futebol,

NECROLÓGICO A QUE SE REFERE animados pelo Major Piragibe Brabâncio de Souza
O ORADOR. Lemos, presidente do primeiro clube de futebol na

Paraíba. Na segunda equipe fundada em 1909, o
ORAÇÃO FÚNEBRE À Parahyba United, Bioca estava entre os fundadores.

ANTÔNIO FERNANDES BIOCA
Em 1910, Bioca joga com bola de borracha

com seu colega Euripedes de Oliveira, prestes a
completar cem anos, agora em março, na escola do
Professor Clementino Procópio, o primeiro educador
dos campinenses.

" '., ,1: I_

Em 1911, Bioca funda em João Pessoa o Red-
Cross. Há uma fotografia sua, de 1912, como golei
ro da equipe, onde aparecem Hiram Lambert, Traja
no Chaves, Rui Araújo, Floriano Ribeiro, Luiz de
Melo, Artur Paiva, Rolim Arcoverde, João Ferreira e
outros. O Presidente do Red-Cross era o poeta
Osório Paes.

Mas foi em 23 de junho de 1913, que Bioca
trouxe para Campina Grande a primeira bola de cou
ro, organizando nesse dia no início da atual rua João
Pessoa, um ensaio de futebol com a participação de
Venâncio Eloy, Severino Almeida (cabeçada), Tertu
liano Souto, L. Barbosa.

O primeiro jogo com times completos, consult
ando a cada momento as regras do Board Internacio
nal da FIFA, que Bioca conservou até sua morte, foi
interrompido pelo Alferes-Delegado. A bola foi furada
de facão. Esse instante de nossa vida desportiva foi
registrada pelo jornalista William Tejo, em reportagem
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na Gazeta do Sertão, intitulada: Sob o Signo da Vi- de setembro de 1925, sobrevive Amélío Leite, resi-
olência nasceu o futebol em Campina Grande. dindo em João Pessoa. Em agosto de 1926, com

Em 1914, Bioca participa de uma corrida entre Natanael Belo e outros amigos, funda a Liga de Des-
as cidades de Cabedelo e João Pessoa, nas come- portos de Campina Grande.
morações da posse do 12 Arcebispo da Paraíba, Considerava Bioca como momentos significati-
Dom Adauto de Miranda Henrique, tendo se classifi- vos de sua vida desportiva, num reconhecimento à
cado em 39 lugar, atribuindo esse resultado a uma sua contribuição ao desenvolvimento físico e moral
pedra que estava em seu tênis obrigando-o a parar da juventude os fatos que se seguem:
a corrida para retirá-Ia. Funda, em 1915, em parceria - A homenagem do Dínamo Futebol Clube, de
com o saudoso político paraibano Rui Carneiro, Moscou, em solenidade pública prestada pelo Insti-
João Miguel de Morais e outros, o High Life que tuto Cultural Brasil-URSS da Paraíba, aqui sediado.
muitos chamavam de iglife. Esse mesmo ano é o de O Adido Cultural da embaixada da ex-União Soviéti-
fundação do Esporte Clube Cabo Branco, sendo go- ca, em Brasília, Dr. Félix Potapov veio à Campina
leiro re,serva de Felix Cahyno. Grande para este mister.

Em História do Futebol Paraibano, de Wal- - A aposição do seu retrato na sede central do
fredo Marques, há documentação fotográfica dessa ' Esporte Clube Cabo Banco, em João Pessoa.
equipe, onde se encontram entre dirigentes e joga- - Deu o pontapé inicial (Kick-off) do jogo notur-
dores, Waldemar Wraal, Aderaldo Alverga, Henrique no no Estádio Ernani Sátiro (o Amigão) da partida
Souza, Milton Lago, Braz Cantizani, Álvaro Mesqui- Brasil-Uruguai por 2 x 1, marcando a estréia de uma
ta, Porfirio Marinho, Rinaldo Polari, Aristoteles Cu- seleção brasileira em Campina Grande.
nha, Samuel Norat, Mário Bandeira, João da Matta - A emoção de um homem que não freqüentou
Corrêa Lima, Alfredo Pinto Filho, Pedro Ganys, Ar- os bancos da universidade ao receber o convite do
minio Stahel, Rui Araújo, Bartolomeu Barbosa, AI- Magnífico Reitor Prof. Dr. Itan Pereira para ser para-
fred Anstein, José Barbosa e Anchises Gomes. ninfo de todas as turmas concluintes da Universida-

Em 1917, Bioca tenta introduzir o sofisticado de Estadual da Paraíba.
golfe em Campina Grande. Todos os esportes lhe in- - As solenidades do seu centenário, com direi-
teressavam. Com o seu sobrinho Dr. Hénio Azevedo to a apagar um bolo de cem velas, no Gabinete do
o primeiro pediatria de Campina Grande (1937) per- Prefeito Félix de Souza Araújo Filho.
corriam nossos distritos, montado em sua Hironde- - As homenagens oficiais'da cidade, no Teatro
lIe (andorinha) que ganhara de um diretor francês Municipal Severino Cabral, quando foi saudado pelo
desta marca por ter salvo de afogamento a filha distinguido profissional da imprensa brasileira, jorna-
dele, na praia, em Fortaleza. lista José Neumanne Pinto, quando falou de mais

Em 1922, como sargento do Ex~tê1tb'brasileiro, um gol de Bioca;'este' juvenil que ultrapassou a linha
participa no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, de cem anos de vida, driblando os azares da sorte e
das comemorações do Centenário da Independência erguendo os troféus da dig'nldade.
do Brasil. Vai a Laranjeiras e conhece o goleiro do . - A Medalha do Mérito Municipal.
Fluminense' e da primeira seleção nacional, Marcos ' . - Sócio benemérito' e' aposição de seu retrato
Mendonça, amizade que reaviva em 1960, quando no Ipiranga Futebol Clube, ex-Sport Clube Palmei-
Bioca passa a residir em Rio de Janeiro. ras, primeiro adversário dá história do Treze.

Bioca assistiu ao velório e aos funerais de Mar- - A mais alta condecoração paraibana, a Me-
cos Mendonça. dalha de Ouro Epitácio Pessoa, por propositura do

Em 1925, é fundado o Treze Futebol Clube, Deputado José Luiz Júnior.
com mais doze companheiros, Alberto Santos, za- ~ A designação do' dia 23 de maio como o Dia
charias Ribeiro e Vasconcellos, Placido Veras (fale- Municipal do Desporto de Campina Grande, por pro-
cido em 12 de fevereiro de 1996), autor do primeiro positura do Vereador Antônio Luiz Cabral (Lula Ca-
gol do Treze em 12 de maio de 1926, em jogo com o bral) e a criação do Bulevar e Bairro Olímpio Antônio
Palmeiras, José Eloy, José Casado, José Rodolpho Bioca.
Lima, Osmundo Lima, Olivio Barretto, Dr. Luiz Go- - O mesmo Vereador Lula Cabral, alguns ami-
mes da Silva, José Sodré, José de Castro e Amélio gos, entre eles, o Prof. Dr. Jorge Bento, PhD em Ci-
Leite. ências dos Desportos e Presidente do Conselho Ci-

Daqueles inesquecíveis desportistas que fun- entífico da Universidade do Porto, em Portugal, es-
daram o Treze Futebol Clube, naquele domingo de 7 tão criando o Instituto do Desenvolvimento do Des-
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porto de Campina Grande Antônio Bioca que terá aplicar para o sistema financeiro, como mostra re-
como patrono o Dr. João Havelange - Presidente da cente pesquisa da Austin Asis Consultoria, ao exa-
FIFA. minar 27 balanços de bancos relativos ao exercício

O desportista Antônio Fernandes Bioca confir- de 1995, quando, apesar dos percalços enfrentados,
mou a assertiva do naturalista francês Buffon de que melhoraram, significativamente, os seus já bons re-
a idade é um deplorável preconceito aritmético. Ado- sultados de 1994.
lescentes e jovens interessavam-se pela sua conver- De acordo com os primeiros números obtidos
sação e crianças por pequenas que fossem ficavam da análise dos balanços, a rentabilidade média ou
alegres com afagos e palavras cativantes. Antônio retorno (lucro líquido sobre patrimônio líquido) pas-
Fernandes Bioca foi maçom durante 71 anos, tendo sou de 13,5%, em 1994, para 14,3% em 1995.
atingido o grau máximo (nQ 33). Apreciava a literatu- Ainda segundo o relatório da Austin, a explica-
ra e orgulhava-se de possuir, ao lado de duas insti- ção para esse desempenho foi o extraordinário cres-
tuições brasileiras importantes; os manuscritos de cimento das receitas provenientes das operações de
Os Lusíadas, de Camões. crédito somadas àquelas da cobrança de serviços.

Adorava óperas, como bom descendente de Ora, Sras e Srs Deputados, é aí que os ban-
italiano e música clássica. Era freqüentador assíduo queiros substituem o manjar da inflação por dois
de museus. Podia-se dizer dele que era o retrato fa- apetitosos e vantajosos instrumentos. O primeiro de-
lado da cidade, tendo colaborado com o Dr. Elpídio les provém da captação de recursos em dólar, no
de Almeida, quando o eminente médico e homem mercado externo, a juros de 5% a 8% ao ano e seu
público escreveu a História de Campina Grande. reempréstimo a 4% ao mês. É muito fácil ganhar di-

Espírito forte, j~ era mais do que nonagenário nheiro assim, sobretudo com o apoio e o beneplácito
quando no curto espaço de quatro anos assistiu o oficial. Só nesse caso, os bancos aumentaram suas
passamento de sua -esposa Dona Terezinha Bioca, receitas em 61,4%. Tudo isso autorizado pelo Go-
da sua irmã D. Maria Adilis, mãe do Dr. Hênio Aze- vemo. A segunda maneira 'de ganhar dinheiro fácil é
vêdo e da filha D. Terezita. a exploração na prestação de serviços, cujas recei-

Com Antônio Bioca aprendi a querer muito tas aumentaram 50% em 1995, comparativamente a
Campina Grande e ficar sintonizado permanente- 1994.
mente com seus mais legítimos interesses, sem que Esses fatos, Sr. Presidente, tiveram forte retle-
isso implique em sentimentos adversos contra qual- xo no lucro líquido dos 27 bancos objeto de estudo
quer outra cidade. Foi um homem em que a capaci- da Austin, elevando-o de R$1,02 bilhão'para R$1,26
dade de fazer amigos nunca se esgotava, afiguran- bilhão, com um incremento de 12,3%. Quem, neste
do-se isso nele, quase como uma segunda natureza. País, ganhou tanto? Só os bancos.
Era altivo e alegre como disse dele seu amigo de in- Estou-,registrando, deforma crítica, esses nú-
fância Eurípedes de Oliveira. meros não porque seja adversário da empresa priva-

Campina Grande recebe em seu chão domésti- da. É de natureza da atividade econômica empresa-
co mais profundo, como diria o saudoso Epitácio So- rial o retorno do capital investido. O que combato é a
ares, um homem exemplar que honrou a vida e di- facilidade com que os banqueiros ganham 'dinheiro
gnificou a cidadania: isso é tudo. e, quando quebram, têm sempre tecnocratas gene-

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Pro- rosos para adoçar suas bocas gulosas com financia-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e mentos subsidiados, semelhantes aos que o Banco
Sr.s. Deputados, a estabilização· econômica e mone- Central acaba de fazer com o Proer - a UTI dos
tária, conseguida com a adoção do Real, tem provo- banqueiros incompetentes.
cado conseqüências devastadoras sQbre alguns - Entra ano e sai ano e a situação, para eles,
segmentos da. indústria, do comércio e da agricultu- não muda nunca: ganharam sempre muito dinheiro,
ra. É até natural que isso acemteça, porque a cultura com inflação ou sem inflação, e pouco pagam de Im-
inflacionária moldou e convencionou o comporta- posto de Renda, como registra o Jornal de Brasília
mento da sociedade brasileira por quase cinqüenta em sua edição de 10 de fevereiro:
anos. Os bancos vão recolher menos Imposto de

A nossa economia, portanto, estava ancorada Renda que o previsto entre março e abril, os meses
na inflação que escondia perversamente a realidade, em que a Receita Federal conclui a apuração do im-
quem era o quê equem era competente. posto devido em 1995. Em dezembro do ano passa-

Esse raciocínio, Sr. Presidente, parece não se do, pelo menos 17 bancos conseguiram liminares na
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Justiça que aumentam as deduções para o cálculo revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há pouco
do imposto. Em janeiro, a Receita já amargou uma o Deputado Domingos Dutra fez discurso em que re-
queda da arrecadação total de impostos - em rela- velou que, na madrugada de hoje, diversos Deputa-
ção ao mesmo mês do ano passado - de 3% des- dos suplentes foram afastados de seus mandatos e
contada a inflação. os titulares reassumiram.

Mas, Sr. Presidente, a nota do Jornal de Bra- Solicito à Mesa a confirmação de que esse ato
sília, foi muito mais otimista do que a realidade, verdadeiramente ocorreu, porque me parece extre-
como registra matéria da Folha de S. Paulo, do dia mamente grave.
18 de março, sob o trtulo Banco antecipa balanço O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre-
para fugir do IR. Diz o texto: sidência informa ao nobre Deputado Haroldo Lima

Os bancos estão antecipando os balanços para que o mandato é do titular que, a qualquer momen-
se beneficiar de liminares judiciais que reduzem o to, se assim o desejar, poderá reassumi-Io.
pagamento. De qualquer forma, isso não impede que a

A antecipação dos balanços é permitida, mas Mesa responda a V. Ex<' quais os titulares que reas-
prejudica a arrecadação de tributos sobre institui- sumiram o mandato. A solicitação de V. Ex<' será
ções financeiras, que teve a quinta queda mensal atendida.
consecutiva. O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem a

Em fevereiro, o Imposto de Renda dos bancos palavra o Deputado Paulo Lima.
caiu 43,38% reais (descontada a inflação), se com- O SR. PAULO LIMA (Bloco/PFL - SP. Pronun-
parado ao mesmo mês de 95. A contribuição social cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
sobre o lucro líquido foi 50,58% menor. Srs. Deputados, sem-terra não é sem lei!

Vejam V. ExB.s. que, em vez de março e abril, A questão da reforma agrária hoje no Brasil se
os banqueiros utilizaram a benesse judicial já em fe- tornou um fato político de primeira relevância,para a
vereiro, provocando danos irreparáveis à Nação e própria estabilidade das instituições nacionais.
contribuíram para afundar ainda mais a atual situa- A ênfase da afirmação tem respaldo nos repeti-
ção financeira. Tudo porque permite-se que esses dos episódios preocupantes que alimentam o notici-
nababos abatam do lucro obtido o que chamam de ária de todos os setores da informação, jornalísticos
créditos duvidosos de até quatro mil e cem reais, es- e da mídia nacional, dando conta de planejadas in-
timando-se que as liminares redundarão num rombo vasões de terras, concentradas em São Paulo, no
de cerca de R$7,0 bilhões na arrecadação. Pontal do Paranapanema, região oeste do Estado.

Comá se trata da decisão judicial, acredito que As invasões de terra não devem ser toleradas
o Dr. Everardo Maciel, Secretário da Receita Fede- porque afrontam a ordem jurídica do País, exigindo
ral, se encontra de mãos atadas, rêstando-Ihe, ape- das autoridades a preservação da lei, sob pena de
nas, intensificar a fiscalização, não dando trégua a instalação da desordem e comprometimento da de-
esse privilegiado grupo de empresas que mandam e mocracia.
desmandam neste País. Ganhou notoriedade no noticiário nacional a

É bom que fiquemos de olho no banqueiros e prisão preventiva de líderes do MST, que, no entan-
nos bancos, porque, para eles, um Proer é ainda to, obtiveram ordem de habeas corpus no STJ, o
muito pouco. que não significa reconhecimento de legitimidade da

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr.a.s. e ação desse movimento, já que a decisão judicial, no
Srs. Deputados. caso, limitou-se a examinar os pressupostos da pri-

Durante o discurso do Sr. Wilson Cam- são antecipada, sem interferir no mér,ito da_ questão,
pos o Sr. Nilson Gibson § 2!l do art. 18 do tanto que pro~segue ? processo por Jnvasao de ter-

R ' . ~ I t ,.J .' ,.J',.J ras contra os lideres libertados e os que se achavam
eglmenlo n ema, uelxa a cauelra ua pre- f .d

sid{mcia, que é ocupada pelo Sr. Adylson oragl os,. . .
Motta, § 2!l do art. 18 do Regimento Interno. A autondade poll?lal, no ~aso, o e~emplar dele-

gado Dr. Marco Antômo Fogolln, cumpnu o dever de
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço investigar os fatos que acabaram motivando o de-

a palavra para uma questão de ordem. creto de prisão. São descabidas as críticas injusta-
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. mente lançadas contra aquela autoridade policial,

ExB a palavra. como não se pode deixar de reconhecer a inde-
O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem pendência do Poder Judiciário, que agiu nos limites
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da lei. A concessão do habeas corpus é matéria sumos e equipamentos, já que projetos de reforma
apreciada por outro Tribunal, mas que antes fora in- agrícola limitados à mera redistribuição de pequenas
deferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. glebas, a experiência tem mostrado que resultam

O MST vem praticando invasões de áreas ru- em fracassados programas de Governo pela inevitá-
rais fora do perímetro abrangido por ações discrimi- vel desproteção em que ficará o rurícula, desprovido
natórias e declaradas devolutas, fato que agrava a de recursos que permitam a exploração produtiva da
prática invasora. área recebida, mesmo porque a realidade da agricul-

Cabe aqui uma observação. Mesmo em se tra- tura moderna comprova que somente as proprieda-
tando de terras declaradas devolutas por sentença des de portes médio e grande alcançam produção
judicial, as invasões ferem a lei, porque elas perten- eficiente e economicamente rentável, justamente
cem ao Poder Público, e quando possuem ocupan- porque dispõem, os que as exploram, de recursos
tes que ali estão há décadas, essas terras permane- necessários para investimentos em equipamentos,
cem litigiosas e não estão em disponibilidade. Cabe corretivos de solo, fertilizantes, transporte e armaze-
ao Governo a partilha das terras devolutas, segundo namento.
critério de política agrária, e para isso tenho traba- Nessa visão crítica é que entendo que o Brasil

·Ihado junto às autoridades federais e estaduais com- deve promover uma reforma agrária que verdadeira-
petentes a fim de que se concluam os assentamen- mente atenda aos anseios da sociedade e contribua
tos dos verdadeiros trabalhadores do campo. para realizar a justiça social, abandonando o radica-

Se assim é quanto às terras devolutas, mais ní- lismo instalado por grupos interessados, na verdade,
tida é a ilegalidade quando as invasões atingem áre- em perenizar o problema, o que chega a representar
as não-devolutas, localizadas fora do perímetro dis- constante ameaça institucional, que só aproveita
criminado, porque atinge direito de terceiros que per- grupos políticos espúrios e mal-intencionados, que
duram até que venham a ser declaradas devolutas. fazem dos Sem-Terra massa de manobra.

É indispensável que o Governo promova com Não podemos concordar com a tática de esti-
urgência a reforma agrária, que, entretanto, não será mular as ocupações de propriedades rurais como
alcançada com invasões politicamente programa- forma de pressão política no processo de reforma
das. agrária.

É preciso refletir que as invasões de terra não Nem mesmo as terras devolutas podem impu-
podem servir de instrumento para a realização de- nemente ser invadidas, porque em relação a elas
sordenada de espúria reforma agrária, como vem existe ação discriminatória intentada pelo Estado, de
sendo praticada à margem da lei pelo Movimento modo que pende litígio com os ocupantes. Daí por
dos Sem-Terra, que se utiliza de métodos violentos, que, segundo acordo firmado com o Govemo, serão
estimulando conflitos sociais profundos que recla- indenizados- pelas benfeitorias que construíram, só
mam pronta e enérgica ação do Governo nos três ní- então tomando-se passíveis de distribuição para fim
veis da administração, sob pena de descrédito das de assentamento de famílias com vínculo rural.
instituições políticas. Sendo assim, o que este Deputado quer deixar

A reforma fundiária deve ser realizada pelo Go- meridianamente claro é que é favorável tanto à re-
vemo como imperativo social, antes de tudo elimi- -forma agrária quanto ao projeto político de assenta-
nando a indesejável retenção especulativa da terra e mento de famílias nas áreas rurais devidamente ex-
o uso improdutivo da propriedade rural, inde- propriadas, quando for o caso, ou nas terras devolu-
pendentemente da grandeza de sua área. tas que passaram pelas discriminatórias judiciais, in-

É da concepção política do moderno Iiberalis- denizados nos termos da lei os ocupantes pelas
mo, em cuja filosofia se inspira o ideário democrático benfeitorias que lá fizeram.
do PFL e que pessoalmente professo como Deputa- A afirmação é feita para responder às falsas li-
do Federal, que é preciso haver uma distribuição deranças desse movimento e a políticos oportunis-
mais justa e eqüitativa da terra, como importante fa- tas e pregoeiros da desgraça, aos quais apenas in-
tor de riqueza e da produção, acompanhada de uma teressa a turbulência política, não a solução do an-
política fiscal eficiente, como instrumento de sua re- gustiante problema social.
alização. Tenho me posicionado nessa linha de ética e

Para tanto, é necessária a formulação de uma de cultura Política. Mais que isso, com ações concre-
política agrícola abrangente, que institua linhas de tas reiteradas venho trabalhando junto aos Gover-
crédito de longo prazo para a aquisição de terra, in- nos Federal e Estadual e particularmente junto à
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presidência do Incra no sentido de solucionar em de- Miguel Arraes, será uma contribuição à Conferência
finitivo a turbulência agrária no Pontal do Paranapa- das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos
nema. (Hábitat 2), que se realiza em 14 de junho em Istam-

Por tudo isso é que não se pode concordar bul, na Turquia.
com a violência dos métodos impostos pelas lideran- Sr. Presidente, também aproveito para registrar
ças espúrias e desqualificadas desse movimento, que a Petrobras assinou um protocolo de intenções
que só têm feito por denegrir e descaracterizar o com um consórcio japonês, do qual fazem parte as
MST. empresas Mitsui e Marubeni, a fim de financiar a re-

A sociedade organizada reconhece a situação finaria que vai construir no Nordeste, praticamente já
de angústia dos verdadeiros rurícolas que compõem escolhido o local, o Complexo de Suape, em Per-
esse movimento, mal liderados por oportunistas. De- nambuco, cujo valor do projeto é de US$1,5 bilhão e
seja a verdadeira reforma agrária, mas dentro do a refinaria será uma das maiores do País.
respeito à lei. Daí o apoio às autoridades policiais e Sr. Presidente, com a assinatura do protocolo,
judiciárias no difícil trabalho de prevenir e solucionar a Petrobras quer assegurar recursos para a constru-
os conflitos agrários. ção da refinaria e a Mitsui e a Marubeni assumem

A democracia exige o respeito às instituições um papel de liderança. Fazem parte do consórcio as
do País. empresas Mitsubishi, Sumitomo, Tomei e C. Itoh. A

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- intenção da Petrobras é a de atrair também parcei-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu- ros brasileiros para o projeto, basicamente fundos
tados, ocupo hoje esta tribuna para registrar pro- de pensão, que dispõem de recursos de longo prazo
messa do Banco Mundial, através da Prof!! Carolina para investir. O Governador Miguel Arraes informou
Moser, que declarou no Seminário Internacional so- que a refinaria deverá produzir cerca de 200 mil bar-
bre Pobreza, ao Governador Miguel Arraes, que está ris de derivados de petróleo por dia. Assim, ela terá
buscando nas experiências de comunidades pobres um porte semelhante ao da Refinaria Duque de Ca-
novos modelos para superar crises e enfrentar o xias (REDUC), no ,Rio de Janeiro, que produz por
problema da miséria nas cidades. O Centro de As- dia, em média, 225 mil barris, e ao da Refinaria de
sentamento Urbano (Hábitat) oferece ao Estado de São José dos Campos (REVAP), com 213 mil barris.
Pernambuco cooperação técnica e intercâmbio de Oportunamente voltaremos ao assunto.
experiência pa'ra a realização de um programa esta- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
dual visando beneficiar mais de 900 mil carentes visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
que vivem na região metropolitana do Recife. putados, ocupo a tribuna, nesta tarde, para rnanifes-

Sr. Presidente, o programa é fruto de discus- tar, em primeiro lugar minha revolta com o resultado
são realizada na semana passada entre repre- que tivemos pela manhã na votação da reforma da
sentantes de comunidades, órgãos do Governo Mi- Previdência Social.
guel Arraes e organizações não-governamentais, Infelizmente, muitos dos nossos companheiros
com base nos dados de pesquisas patrocinadas não se preocupam em analisar os projetos que aqui
pela Organização da Pobreza Urbana em cinqüenta estão em discussão, não procuram se interar das
favelas de quatro municípios metropolitanos. O re- conseqüencias que deles podem trazer à população
sultado foi apresentado na abertura do Seminário In- brasileira, e votam muitas vezes, por razões as mais
temacional sobre Pobreza Urbana. inconfessáveis.

Sr. Presidente, acreditamos que haverá acordo Lamento, em primeiro lugar, que um Governo
entre os dirigentes do Programa Hábitat e o Gover- que se auto nomeia moderno tenha utilizado os mé-
nador Miguel Arraes, e os recursos poderão vir do todos mais arcaicos, mais atrasados para conseguir
Banco Mundial, da Unicef e da Fundação Ford a fim seus intentos. De um lado usando a chibata para
de beneficiar 900 mil pobres em Pernambuco. pressionar alguns Parlamentares, de outro, ofere-

Sr. Presidente, as discussões sobre a pobreza cendo benesses com dinheiro e cargos públicos,
urbana na América Latina, África e Ásia, por mais de praticando o clientelismo, fisiologismo, tão combati-
120 especialistas de todo o mundo, no Seminário In- dos pelo então Fernando Henrique Cardoso, atual
temacional, resultarão num documento - A Declara- Presidente da República.
ção do Recife - que reunirá recomendações para o Quero, antes de tudo parabenizar aqueles Par-
combate à pobreza nas cidades. O documento A lamentares que, mesmo faz~.ndo parte dos partidos
Declaração do Recife, aprovado pelo Governador que compõem a base do Governo, rejeitaram o pro-
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jeto na votação da semana passada e mantiveram relatar uma matéria importante como esta da refor-
seus votos. ma da Previdência.

Estes deram prova de altivez, de coragem de Registro aqui o meu protesto e reafirmo que re-
espírito público e acima de tudo de compromissos correrei à Procuradoria da Casa contra o ato indigno
com os que elegeram. Outros que mudaram seus daquele Parlamentar.
votos porque receberam benesses ou ameaças es- Era o que tinha a dizer.
tes serão julgados pelo próprio eleitorado dos seus O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A
Estados, e creio que dificilmente voltarão a esta Presidência antes de conceder a palavra ao próximo
Casa. Mas é importante que se saiba o que foi vota- orador, comunica que esta sessão será prorrogada,
do aqui: votado uma proposta que elimina direitos atendendo ao requerimento do Deputado Paulo
conquistados pelos trabalhadores e que coloca em Paim, para homenagear o Dia Internacional contra o
risco uma série de conquistas obtidas através de Racismo.
muita luta a partir da Constituição de 1988, . E aci- Após esta sessão, haverá uma sessão solene
ma de tudo, não acaba com os privilégios, como foi para comemorar os trinta anos de fundação do
alardeados aqui. Ninguém disse, por exemplo que PMDB, então MDB.
não se mexeu no privilégio dos militares, que se po- O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
dem aposentar recebendo uma promoção dois pos- do a palavra ao nobre Deputado Pimentel Gomes.
tos acima nem que as filhas dos militares falecidos O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Pro-
podem receber pensões vitalícias desde que'não se nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
casem. E ninguém falou sobre a aposentado'ria dos Deputados, na última sexta-feira, 15 de março, co-
Parlamentares ou que no apagar das luzes o Sr. memorou-se o Dia Nacional do Consumidor. A im-
Relator garantiu a continuidade da aposentadoria prensa dedicou largo espaço a comentários sobre
dos juízes Classistas. Ninguém disse que esses pri- sua evolução no País. De fato, há o· que se come-
vilégios continuam., morar. O cidadão brasileiro tem se engajado na luta

Então eu queria fazer esse registro e esperar por seus direitos. A sociedade está mobilizada e os
até o segundo turno da votação todas as Sras. e avanços têm ocorrido a passos largos.
Srs. Parlamentares possam refletir sobre o seu voto Porém, muito ainda há que se obter. Por exem-
e impedir que se consume esse atentado contra a pio, a alteração do § 12 do art. 52 da Lei do Consu-
população brasileira, que foi a aprovação da reforma midor, que estabelece uma multa de até 10% sobre
da Previdência Social. a inadimplência do consumidor, mesmo que seja de

Finalmente, Sr. Presidente, quero fazer aqui um só dia.
um registro pessoal da minha indignação, do meu Os arautos dessa medida alegam que, sem
protesto contra a agressão, de que foi vitima, aqui a ela, os casos de inadimplência aumentarão. Nada
Deputada Ana Júlia, dos Partidos dos Trabalhado- mais falso e hipócrita. Se olharmos para trás, vere-
res, agressão esta perpetrada pelo Líder do PMDB, mos que o Brasil vivia e bem, como ocorre em todo
Deputado Michel Temer. Protesto aqui, não apenas o resto do mundo hoje, sem essa famigerada lei, e
porque seja uma Deputada do meu partido, mas aci- nem por isso a inadimplência é maior lá do que aqui,
ma de tudo, por ser uma mulher. ou como era aqui no passado não inflacionário.

Não pode haver atitude mais covarde por par- Segundo, essa lei foi criada em período de in-
te de um homem do que agredir uma mulher. A fiação alta e de correção monetária. Hoje, mudou-se
agressão aqui perpetrada atingiu o Poder Legislati- a regra, não há correção monetária e a moeda é es-
vo e todas as mulheres do Congresso Nacional, as tável. Esta excrescência não existe em países de
Parlamentares não-parlamentares. moeda estável. Qualquer inadimplência é regulada

Por essa razão entrei com uma representação pelos juros de mercado, em cujo percentual está
junto à Procuradoria da Casa para que apure a que- embutida a punição.
bra da Casa que apure a quebra de decoro parla- Terceiro, a má-fé destes arautos encontramos
mentar por parte do Deputado Michel Temer, a fim na prática diária. A lei diz que a multa de mora é de
de que S. Ex!! seja obrigado a retratar publicamente até 10%, e não de 10%. Ora, o que vemos, é que to-
pela agressão que cometeu. Quem não tem cora- dos cobram até o limite máximo, sempre. Não há
gem e a hombridade de respeitar as mulheres não meio-termo.
pode jamais ser representantes da população brasi- Quarto, quando a inflação brasileira chegou a
leira e, muito menos, assumir a responsabilidade de 45%, 50% ao mês, a multa de mora esteve no limite
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de até 10%, correspondendo a 20% do valor da in- que se opõem, pois observamos a retirada do pedi-
fiação. Pergunto: a inadimplência aumentou por cau- do de urgência, já apoiada pelos Líderes no Senado,
sa disso? Por que não se mudou o valor da multa de no dia 8 deste mês, quando então seria a matéria
mora à época? Hoje, com inflação de 0,4% ao mês, apreciada.
propomos o limite máximo de 2%. Como pode se Pergunto: o que está ocorrendo? O Govemo
alegar que isto é pouco, se corresponde a cinco ve- não se somará aos anseios de sua sociedade?
zes a inflação de fevereiro? Acreditamos que sim. Temos certeza que sim. Por

Quinto, a lei parte do conceito de que o brasi- isso tivemos uma audiência com o Sr. Ministro Pe-
leiro é desonesto, daí ser necessária uma ameaça dro Malan, que se mostrou sensível ao tema e tenta-
permanente, para que ele cumpra o seu dever. Ora, remos uma audiência com o Sr. Presidente Feman-
isso é um absurdo. Não será uma lei ameaçadora do Henrique, a fim de superarmos esta pressão dos
que fará com que um povo cumpra seus compromis- lobistas e entregarmos à sociedade uma lei racional
sos, porque se assim o fosse, todo país teria a pena com o Plano Real. .

.~e morte, e não haveria mais ~ssassi~atos, ou terr~- Peço, ainda, a todos os companheiros desta
nsmo no mundo. O mundo ,sena perfeito. Vamos cn- Casa que se mobilizem na defesa desõe projeto de
ar a pena de morte no Brasil? lei que aqui já aprovamos.

O que faz uma pessoa honrar seus compromis- ..
sos é sua formação moral, a cultura de seu povo, a Era o q,ue tinha a dizer.
educação da sociedade em que vive. E o brasileiro O SR. ALVARO GAUDÊNCIO NETO (Bloco/PFL
tem esse espírito social, sim. A maioria dos casos de - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
inadimplência tem as mesmas razões que o Gover- dente, Sras e Srs. Deputados, tenho me incluído en-
no Fedeml apresenta nos seus compromissos inter- tre aqueles que acreditam no Plano Real. Entendo
nos e externos. Nem por isso, o Governo Federal que, após diversas tentativas fracassadas de contro-
paga multa de mora tanto internamente quanto no le da inflação e estabilização econômica, o País con-
exterior, até porque não há multa de mora lá fora. vive, pela primeira vez nos últimos tempos, com um
Existem, sim, juros de mercado cobrados por dias quadro econômico relativamente estável, em que a
de atraso de pagamento. inflação perdeu sua fúria em devorar o poder de

Sexto, a melhor aplicação de dinheiro, no mo- compra dos assalariados.
mento, é apostar na inadimplência do cidadão, 10% Sem sombra de dúvida, o Plano Real, em seu
de juro por um dia de atraso. Já pensaram nisso? objetivo de controle do processo inflacionário, vem
Não há interesse dos diversos setores da economia obtendo sucesso após sucesso. Temos que reco-
em vender os produtos ou serviços à vista. Sempre nhecer que os segmentos menos favorecidos foram
estimulam a compra a prazo. Já pensaram nisso? amplamente beneficiados com a redistribuição de

Diante desses fatos, fizemos um projeto de lei renda promovida. Os índices de crescimento das
alterando este percentual. Embora sejamos contra vendas de bens de consumo popular e de alimentos
sua existência· pelas razões já expostas, temos atestam o aumento do bem-estar dessa parcela da
consciência que para suprimi-lo enfrentaríamos uma população, sempre mantida à margem do mercado
resistência enorme. Propusemos um limite máximo de consumo.
de 2%, compatrvel com a nossa realidade econômi- Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ca. Mais ainda,'o percentual é variável de Oa 2%, ou embora francamente vitorioso o Plano Real também
seja, é assunto negociável em qualquer transação. tem seus problemas. Nem tudo são flores. Podería-

A Câmara dos Deputados, sensibilizada e mos relacionar uma série de questões que requerem
consciente desse absurdo, aprovou por unanimidade nossas preocupações. Por exemplo, a conclusão do
esse projeto, com todos os líderes fazendo questão processo de reformas, aí incluídas as reformas ad-
de manifestar seu apoio na ocasião. O projeto foi ministrativa, tributária, previdenciária, sem esquecer-
para o Senado, onde aguarda sua votação. mos da implementação de uma política fiscal auste-

Temos sentido uma forte reação dos grupos ra e disciplinada, de modo a permitir maior flexibili-
conservadores do período inflacionário brasileiro. dade na política monetária, derrubando as astronô-
Grupos que aprenderam a ganhar dinheiro com a in- micas taxas de juros praticadas atualmente. Real-
fiação e o sacrifício do cidadão. Fortes lobbles têm mente, tem muito ainda a ser feito. Registro, por jus-
trabalhado para impedir a aprovação desse projeto. tiça, o esforço do Presidente Fernando Henrique
Agora, parece que há setores do Governo Federal Cardoso no sentido de promover essas reformas,
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sem as quais o País continuará de costa para seu não basta apenas isto. Sermos livres, modernos e
futuro. democratas são condições essenciais, mas não sufi-

Como já enfatizei, o plano é amplamente vitori- cientes. É necessário sermos solidários, se quiser-
oso. Mas tem seus problemas, suas seqüelas, seus mos criar uma sociedade humana e fraterna, preo-
efeitos colaterais. O mais sério, o mais perverso e o cupada com a sorte de seus segmentos menos pro-
que mais nos preocupa neste momento é a questão tegidos.
do desemprego. Para aqueles que continuam em- Para finalizar, lembremos as célebres palavras
pregados, o plano é uma maravilha - aumento da do ex-Presidente John Kennedy: Se uma sociedade
renda real, queda do preço da cesta básica, aumen- não puder fazer um pouco pelos muitos que são po-
to do consumo etc. Mas, para aqueles que tiveram bres, nada poderá fazer pelos poucos que são ricos.
seus empregos ceifados pelas restrições impostas Encerro minhas palavras lembrando que o Par-
pelo plano, esta é uma desgraça que atinge a mui- tido da Frente Liberal, na convenção nacional para
tos. eleger seu diretório nacional e comissão executiva,

Para um chefe de família, que tira do seu suor ocorrida semana passada, comunicou a criação de
a manutenção de sua casa, perder o emprego é, uma comissão que terá a responsabilidade de en-
verdadeiramente, uma desgraça que se abate sobre contrar alternativas para subsidiar o Governo no
ele. Embora na insensibilidade dos tecnocratas tal sentido de que os empregos, necessidade primeira
desastre pessoal não passe de uma fria referência de uma nação, sejam multiplicados neste País.
estatística. O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem

Já é hora de olharmos para este problema do revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
desemprego. problema que tem crescido por fatores putados, o episódio que aconteceu hoje, na votação
conjunturais e estruturais. O desemprego conjuntu- da reforma da Previdência, mostrou com toda a rea-
ral, embora indesejado, é menos grave, pois a qual- lidade a situação de submissão em que vive este
quer reaquecimento promovido na economia, essa Poder Legislativo.
mão-de-obra é rapidamente reabsorvida. No entan- Há menos de um mês, no dia 6 de março, o
to, para aqueles trabalhadores dispensados em ra- Congresso Nacional, ao rejeitar o substitutivo do Sr.
zão do ajustamento estrutural, a situação é realmen- Deputado Euler Ribeiro ao projeto governamental de
te de extrema gravidade. Pois nesse caso os postos reforma da Previdência, demonstrou altivez e firme-
de trabalho são definitivamente eliminados. za. Esse substitutivo era, na verdade, uma contra-re-

Não estamos aqui pregando contra a reestrutu- forma, era contra os interesseS dos trabalhadores.
ração de nossa economia, que precisa ser competiti- Ao mesmo tempo, essa foi uma resposta ao Sr. Pre-
va, moderna, aberta e inserida no contexto da eco- sidente da República, que solicitava que este Parla-
nomia mundial. Temos entre nós exemplos vivos de mento suprimisse direitos dos trabalhadores e ao
que o fechamento, o protecionismo e o isolamento mesmo tempo injetava 5,8 bilhões de reais no Banco
comercial são nefastos ao, desenvolvimento do País Nacional, instituição sabidamente falida, cujos ban-
e, por conseqüência, aos próprios trabalhadores, queiros praticavam crimes e foram socorridos gene-
uma vez que se criam ilhas de ineficiência em bene- rosamente.
fício de poucos e em detrimento de todos. O Congresso Nacional, mais precisamente a

Venho, nesta oportunidade, chamar a atenção Câmara, mostrou clarividência naquele momento ao
do Governo Federal para a questão do desemprego. derrotar o projeto, não aceitando imposições do Pa-
Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso lácio do Planalto. Mas o que vimos há pouco foi uma
para que determine a implantação de programas de verdadeira operação de guerra para aprovar o proje-
treinamento e reciclagem de trabalhadores vítimas to do Relator Michel Temer. O Congresso mostrou
do desemprego estrutural, facilitando o seu reingres- subserviência, primeiro pelo modo como se votou a
so no mercado de trabalho. Do mesmo modo, apelo matéria, e, segundo, pela reversão dos votos, que
a S. Exª o Sr. Presidente da República para que, antes derrotavam o projeto e que hoje foram favorá-
igualmente, determine a adoção de políticas com- veis, isso tudo patrocinado pelo Presidente da Repú-
pensatórias que possibilitem aos trabalhadores des- blica, que usou de todos os meios e instrumentos
empregados meios de proverem o sustento de suas possíveis, como vender a própria alma, que - diga-
famílias com a dignidade do emprego. se de passagem - é do povo brasileiro, para reverter

Caminhamos, meus ilustres e nobres pares, o quadro.
para uma sociedade moderna, livre e aberta. Mas Sr. Presidente, o que o Sr. Fernando Henrique
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não será capaz de fazer para a não-instalação da ou um comunicado aos Líderes de todos os partidos
CPI dos Bancos? Trata-se de um questionamento pedindo que fossem feitas as indicações dos mem-
que este Congresso tem de fazer. Essa derrota im- bros de cada bancada para compor a Comissão.
posta pelo Governo sobre a reforma da Previdência Pergunto a V. Exil: Por que esta CPI não foi instala-
compromete a previdência pública deste País, além da ainda? Todos os partidos indicaram seus repre-
de penalizar os servidores, os trabalhadores rurais; sentantes? Se isto ocorreu, por que a Presidência
ataca violentamente o financiamento da Previdência, da Câmara não instalou a Comissão? Mas é possí-
inclusive tirando os avanços que já constavam nas vel que alguns partidos não tenham indicado seus
articulações da Comissão Especial, como as restri- membros. Pergunto: quais foram esses partidos?
ções do uso dos recursos, a arrecadação, a adminis- Ora, Sr. Presidente, mesmo que alguns Líde-
tração da Previdência etc. Isso tudo foi por água res não tivessem indicado os membros de suas ban-
abaixo. No entanto, vamos tentar reverter este qua- cadas para compor a Comissão, a Presidência teria
dro ao votarmos aqui os destaques em separado so- poder de fazê-lo, conforme prevê o art. 17, inciso 111,
bre os vários pontos aprovados hoje, sem prejuízo alínea a que diz textualmente:
dos destaques. Art. 17. São atribuições do Presidente,

Mas é importante deixar registrada aqui a nos- além das que estão expressas neste Regi-
sa insatisfação em ver a Câmara dos Deputados hu- mento, ou decorram da natureza de suas
milhada, vilipendiada e agredida pela ofensiva vio- funções e prerrogativas:
lenta que aqui fez o Presidente da República, ao ali- 111 - Quanto às Comissões:
ciar e trocar votos por cargos, dar ministérios. Enfim, a) designar seus membros titulares e
todo esforço aqui feito, à luz do dia, inclusive S. Exª suplentes mediante comunicação dos Líde-
trouxe Parlamentares licenciados para votar, substi- res, ou independentemente desta, se inspi-
tuindo suplentes desta Casa, numa verdadeira ope- rado o prazo fixado consoante o art. 28, ca.
ração de guerra. put, e § 1°.

Queremos que o Governo tenha a hombridade O art. 28, define o prazo dado aos Líderes,
de instalar a CPI dos Bancos, para deixar claro à so- para fazer a indicação dos Deputados que deverão
ciedade o que quer, se é a previdência pública, os compor a Comissão.
aposentados, os trabalhadores rurais ou as benes- Leio na íntegra o art. 28:
ses para os poderosos, para os bancos, para os que
fraudam e para os criminosos de colarinho branco. É Art. 28. Estabelecida a representação
isso que quebra o Estado brasileiro! O Presidente da numérica dos Partidos e dos Blocos Parla-
República está comprometido com os banqueiros e, mentares nas Comissões, os Líderes comu-
por isso, usou todos os métodos para derrotar os nicarão ao Presidente da Câmara, no Prazo
aposentados aqui hoje. de cinco sessões, os nomes dos membros

Era o que tinha a dizer. das respectivas bancadas que como titula-
O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço res e suplentes irão integrar cada Comissão.

a palavra para uma questão de ordem. § 1li O Presidente fará, de ofício, a de-
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. signação se, no prazo fixado, a liderança

Exil a palavra. não comunicar os nomes de sua repre-
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pronuncia o sentação para compor as Comissões, nos

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tendo como termos do § 3!! do art. 45.
base o art. 25 do Regimento Interno da Câmara dos Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dian-
Deputados e também diversas matérias publicadas te de novas denúncias de adoções ilegais, de tráfico
nos jornais, principalmente de Brasília, esta sema- de crianças brasileiras para o exterior e de tráfico de
na, gostaria de fazer a seguinte questão de ordem: órgãos dessas crianças divulgados em todo o mun-

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou do nesta semana nos principais jornais da França,
um Projeto de Resolução da ex-Deputada e hoje Se- Inglaterra, Estados Unidos e principalmente também
nadora do Rio de Janeiro Benedita da Silva, criando aqui no Brasil, pelo Correio Brazllense, entendo
uma CPI, comissão Parlamentar de Inquérito, para que a instalação desta CPI deve ser uma das priori-
investigar a adoção e o tráfico das crianças brasilei- dades que este Poder Legislativo deve adotar a par-
ras para o exterior. No início desta Legislatura, ou tir de agora.
seja, o ano passado, a Presidência da Câmara envi- Neste sentido, aguardo a resposta às indaga-
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ções que fiz e apelo a esta Presidência para que en- clusivo para o Centro, em determinado horário, práti-
vie todos os esforços no sentido de que possamos ca esta utilizada em muitas metrópoles e que, sem
instalar nos próximos dias essa CPI, que julgamos dúvida, aliviam o tráfego em momentos de rush.
de maior relevância, pois se trata de tráfico de seres No entanto, Srs. Deputados, a grande saída
humanos indefesos, que estão sendo utilizados para das grandes metrópoles para aliviar o seu tráfego,
a venda de órgãos, algo profundamente repugnante para facilitar a vida daqueles que diariamente deslo-
para qualquer povo que se julgue civilizado. cam-se para o seu trabalho, é a melhoria do sistema

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. de transporte coletivo: trens, metrô e ônibus. Não há
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre- outra alternativa. Mas, para que esses meios de

sidência comunica que encaminhará o assunto à Se- transporte coletivo sejam eficazes, o seu usuário
cretaria da Mesa para que forneça as informações tem de ter facilidades, como por exemplo, sistemas
solicitadas pelo nobre Deputado. articulados. No momento em que um cidadão de-

O SR. PADRE ROQUE - Obrigado, Sr. Presi- sembarca do metrô, deve haver à sua disposição
dente. ônibus que lhe permitam chegar em curto espaço de

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre- tempo ao seu local de trabalho. A intermodalidade
sidência comunica que já encerrou o prazo do Pe- nos transportes é quase inexistente no Brasil. Além
queno Expediente. Normalmente, para dar uma disto, o bilhete em poder do usuário deve ter valida-
oportunidade aos Parlamentares já que se trata de de para qualquer tipo de transporte coletivo, poden-
uma quinta-feira e todos estão aqui num dever cívi- do ser utilizado tanto no metrô como no ônibus,
co cumprindo suas obrigações, procurar dar a pala- como já ocorre há décadas nas grandes metrópoles
vra a todos os inscritos, mas reduzirá o tempo, se- como Londres ou Paris.
rão três minutos para cada orador sem prorrogação. Sr. Presidente, uma população como a do Rio

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- de Janeiro não pode continuar vivendo horas do seu
do a palavra ao nobre Deputado Marcio Fortes. . dia-a-dia dentro de um veículo para deslocar-se para

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro- o trabalho, para as escolas, sem perspectivas de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. que providências estão sendo tomadas para que
e Srs. Deputados, por mais incrível que pareça, este suplício seja superado.
hoje, o maior problema da cidade do Rio de Janeiro Urge, pois, a necessidade de soluções urgen-
é o trânsito infernal. E tal fato atinge a toda a popula- tes para que o cidadão da cidade do Rio de Janeiro
ção carioca, porque prejudica aqueles que transitam possa deslocar-se sem ter de ingressar em engarra-
de carro, de ônibus e qualquer outro transporte. As famentos insolúveis, permitindo-se que um simples
ruas não têm mais espaço e o transporte coletivo é veículo enguiçado em um túnel provoque filas de 10
ineficaz. São muitos os aspectos envolvidos. Em pri- quilômetros de veículos parados sem que aquele
meiro lugar, nossa cidade é de constituição atípica. veículo seja removido. Enfim, temos de encontrar
Espremida entre águas e montanhas, não tem possi- meios técnicos e racionais para melhorar o trânsito
bilidade de expansão superficial, com novas perime- do Rio de Janeiro. Da forma que está é simplesmen-
trais, ou cinturões e marginais, como observamos te inaceitável.
em outras cidades. Por último, há as obras denomi- O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA.
nadas Rio Cidade, criticadas pela simultaneidade da Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
execução, o que prejudica substancialmente o trân- Sras. e Srs. Deputados, uma das indústrias que
sito. mais crescem no Estado da Bahia é sem dúvida a

Em uma grande cidade, o fluir do trânsito com- do turismo, a qual impulsiona a da construção civil
porta-se como se fosse um grande sistema de vasos em que o número de empregos oferecidos cresceu.
comunicantes. O impedimento de uma rua não afeta Exemplo disso é a construção dos aeroportos
apenas aqueles que por era transitam, mas toda de Itaparica e Porto Seguro, citando-se também a
uma região de influência. Como sempre haverá reforma e a revitalização do Pelourinho, no Centro
obras públicas - porque a necessidade de cuidar da Histórico de Salvador.
infra-estrutura é constante - temos que encontrar Tais projetos tornaram-se possíveis devido à
soluções viáveis e inteligentes de engenharia de trá- parceria que foi feita entre os órgãos públicos e a inl-
fego, um ramo sofisticado da gestão urbana. Foi a ciatiya privada. O Governo passou a incentivar tais
engenharia de tráfego que abriu as pistas da orla da empreendimentos, aproveitando-se do vasto poten-
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro no sentido ex- cial turístico do litoral baiano, que é um dos mais bo-



Um dos mais perversos agravantes desse qua
dro, segundo técnicos .çjo IBGE, é que na maioria
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nitos do Brasil e, quem sabe, do mundo, por isso, zem a miséria, fruto da concentração de renda e po-
com a sua exploração programada, poderá render líticas econômicas equivocadas.
divisas ao Estado e ao Brasil. Na questão da concentração de renda, o

O Governo Estadual conseguiu atrair um fluxo PNAD revela que entre 1983 e 1993 a situação pio-
maior de turistas de todas as partes do País, bem rou para os mais pobres, com o conseqüente au-
como do mundo, que vêm para o Estado atraídos mento da riqueza para os mais abastados. Vejamos
pelas belezas naturais e pela hospitalidade demons- os números, segundo o jornal O Estado de S. Pau-
trada pelo povo baiano. lo, de 21 de março de 1996.

O que mais se sente, com o incremento da in- No que se refere aos rendimentos totais das
dústria do turismo, é que o Governo está demons- pessoas com algum tipo de renda, incluindo não
trando sensibilidade e apresentando alternativas apenas trabalho. mas também aposentadorias, apli-
para amenizar a grave crise de desemprego que cações financeiras, aluguéis e outros, o IBGE mos-
cresce não só no País como no mundo. tra que em 1993 os 10% mais ricos do País (acima

A exploração coordenada e planejada do turis- de 10 anos) ficaram com 49,8% do total dos rendi-
mo, como agora está se fazendo, com investimento mentos, enquanto os 10% mais pobres tiveram so-
na infra-estrutura para atrair mais turistas às praias mente 0,7%.
baianas, trará investimentos cada vez maiores nesta Em 1983 os números eram de 0,9% para os
área, bem como um aumento no número de empre- 10% mais pobres contra 48,1% para os 10% mais ri-
gos oferecidos, o que sem dúvida manterá a popula- coso Ou seja, no período de dez anos, os mais po-
ção mais estável, evitando-se a migração que se via bres ficaram mais pobres e os mais ricos ficaram
há alguns anos, por falta exclusiva de trabalho. mais ricos.

Isto tudo tem, como uma das conseqüências, a Na questão do desemprego, a questão não é
exportação da cultura baiana para o mundo todo, menos grave:
como os ritmos e as danças aqui criados, que hoje A informalidade está crescendo no mercado de
já são do domínio público, não só nacional como in- trabalho brasileiro, segundo dados do PNAD de
ternacional. 1993, divulgada ontem pelo IBGE.

Finalmente, temos de salientar os benefícios O IBGE constatou que de 1990 a 1993 o per-
que a indústria do turismo traz para o povo baiano, centual de trabalhadores com carteira assinada caiu
criando-se várias oportunidades de ganhos reais. de 58,5% para 50,9% (13%). Em compensação, o

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun- percentual de trabalhadores informais aumentou de
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e 35% para 38,6% (20%).
Srs. Deputados, ontem foi divulgada a Pesquisa Na- Em conseqüência, caiu o número de contribu-
cional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 1993, intes para a previdência social de caráter oficial (na-
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística cional, estadual e municipal). Em 1990 estes núme-
(IBGE). Foram muitos os dados divulgados pelo ros eram de 29,5 milhões de pessoas. Em 1993 ele
IBGE e que, de alguma foram, traçam os contornos caiu para 28,7 milhões.
da atual situação vivida pela população brasileira. (...).
Os técnicos enfatizam que os dados são de 1993, O desemprego no Brasil quase dobrou de 1990
ou seja, antes da implantação do Real, e que, por a 1993, passando de 3,7% para 6,8%, segundo da-
conta disso, alguns números teriam mudado. Não dos do PNAD (...). Em 1983 a taxa de desemprego
acreditamos muito, uma vez que os dados sobre a era de 4,9% (FSP - 21-3 -1 2-4).
situação sócio-econômica do País não sofreram ne- Mas, sem dúvida, o dado que mais nos estarre-
nhuma mudança radical nos últimos dois anos. ceu foi o que trouxe o número de crianças que traba-

Alguns dad<?s são de extrema importância, Iham.
como os que revelam a alta concentração de renda Ao todo, 3,5 milhões de crianças entre 10 e 14
existente no período alcançado pela pesquisa. Ou- anos são trabalhadoras. Elas representam cerca de
tros dados mostram que a questão do desemprego é 20% do total de pequenos brasileiros nesta faixa
também muito preocupante, uma vez que tem se etária e também 5,2% da população ocupada, que·
agravado de forma progressiva. Portanto, a pesqui- em 1993 era constituído por 66,5 milhões de pesso-
sa é um poderoso instrumento para o próprio Gover- as.
no, que diante dos números, pode avaliar a ausência
completa de políticas compensatórias que minimi-'
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Este é um fato da maior gravidade. O que teme
o Presidente Fernando Henrique Cardoso? Quais os
interesses contrariados que fazem com que o princi
pal mandatário do País se envolva pessoalmente na
tentativa de inviabilizar um instrumento democrático
como uma CPI, largamente utilizada em todas as
democracias do mundo, se imiscuindo nos assuntos
de outro Poder, na tentativa de inviabilizar uma in
vestigação que os fatos vão demonstrando ser da
máxima urgência no Brasil?

O Japão também vive uma crise no seu siste
ma financeiro. Como aqui, lá também foi criado um
programa de apoio como o Proer. Entretanto, os pro
cedimentos adotados por aquele país são totalmente
diferentes dos adotados aqui. Primeiro porque são
comedidos com o dinheiro público. Os privilégios
concedidos ao Banco Nacional, se tivessem aconte
cido no Japão seriam motivo para a queda do gover
no. Isto porque o valor liberado pelo governo japo
nês para beneficiar todas as instituições em dificul
dade atingiram a soma de US$5 bilhões de dólares,
enquanto que no Brasil só o Nacional, arrebanhou
R$5.840 bilhões entre novembro e dezembro de

recebem remuneração que ele se transformou no maior mecanismo de dis
tribuição de renda para os grandes grupos econômi
cos do País, já tendo mobilizado valores da ordem
de mais de 10 bilhões de reais, prevendo-se ainda
que mais recursos serão repassados. Seria uma es
pécie de Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres
para entregar aos ricos.

Cabe lembrar, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, que o Presidente do Banco Central, Gusta
vo Loyola, no último dia 5 de março, declarou no Se
nado Federal que o próprio Presidente da República
teria ficado sabendo das irregularidades verificadas
no Banco Nacional. Sabe-se ainda que o Proer foi
viabilizado um mês após a revelação das falcatruas
do Banco Nacional, sem falar no fato de, até agora,
só esta instituição ter sido beneficiada com recurso
da ordem de R$5,8 bilhões.

Qual a conclusão que podemos tirar destes fa
tos? A desconfiança de que o Governo Federal ela
borou este programa com o fito de beneficiar o Ban
co Nacional percorre os meios políticos e monetári
os. Vincula-se a isso o fato de ter sido o sistema fi
nanceiro o maior financiador da campanha eleitoral
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Só o
Bradesco contribuiu com valores da ordem de R$1,8
milhão. O Nacional com R$530 mil e o Unibanco,
que por coincidência adquiriu o Nacional, com
R$501 mil.

dos casos as crianças não
(ESP - 21-3 - A-16).

Este é o retrato do nosso País. Crianças de 10
a 14 anos não têm que trabalhar; têm que estudar,
têm que brincar, mas não têm que trabalhar. Outros
dados revelam que esse número pode ser bem mai
or. Cálculos revelados pela CUT, mostram que no
País, cerca de 7,5 milhões de crianças e adolescen
tes estão trabalhando, muitos deles, em condições
insalubres, com jornadas às vezes superiores a
doze horas diárias, com baixíssimos salários, e sem
freqüentar escolas.

Criança ter que trabalhar é um crime inominá
vel que o País comete. O que esperar para o futuro
dessas crianças, em um mercado competitivo, onde
o trabalhador terá que, cada vez mais, ter horas acu
muladas de estudos para conseguir um emprego?
Elas sairão em desvantagem, tendo que trabalhar ao
invés de estudar. É preciso fazer algo urgente, por
conta de respondermos, no futuro, pelo agravamen
to da miséria. Criança é para ser criança!

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco/PMDB
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, o País tomou conhecimen
to, por meio dos jornais de hoje, de que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso estaria realizando nego
ciatas com diversos setores políticos, distribuindo favo
res e recursos públicos, em troca da não-instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investi
gar o sistema financeiro e as falcatruas já constatadas
pelo Banco Central em instituições como o Banco
Nacional e o Banco Econômico.

Fala-se na promessa de federalização das dívi
das da administração do Prefeito de São Paulo,
Paulo Maluf, que realiza uma farra de obras questio
náveis na cidade de São Paulo, num valor aproxima
do de R$3.336 bilhões. Comenta-se, ainda, que Se
nadores da República obtiveram a promessa do Pre
sidente da suspensão das investigações realizadas
pela Receita Federal em suas fortunas. Fatos como
estes, casos comprovados, revelam uma face nega
tiva do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do
seu Governo, que desmerecem a atividade política e
que contribuem para trazer maior descrédito às insti
tuições do País, num claro desserviço à democracia.
É a oficialização desavergonhada da política do é
dando que se recebe de triste memória.

O chamado Programa de Estímulo à Reestru
turação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Na
cional - PROER, foi criado com o objetivo declarado
de -evitar uma crise de maior envergadura no siste
ma financeiro. Entretanto, vai se verificando dia a dia



Devo dizer que, pelo menos nos últimos treze
anos que estou nesta Casa, jamais um Presidente
teve o desplante de usar, da forma mais desavergo
nhada, aberta, e deslavada possível, ó método do
suborno para conseguir vitórias políticas nesta Casa.

Os exemplos estão aí, são abundantes, os jor
nais arrolam de ponta a ponta o que conseguiu se
saber.

O Sr. Paulo Maluf obteve do Presidente a ga
rantia de que a dívida da Prefeitura de São Paulo,
orçada em 3,3 bilhões, será assumida pélo Governo
Federal, que emitirá títulos püblicos e os cederá aos
credores da Prefeitura.

O Sr. íris Rezende obteve a nomeação de Mi
guel Navarrete para a Diretoria do Departamento
Nacional de Produção Mineral.

O Sr. Jáder Barbalho obteve a garantia de que
as investigações da Receita Federal sobre suas em
presas serão suspensas. O Sr. Gilberto Miranda, da
mesma forma que Jáder Barbalho, obteve a garantia
de que cessarão as investigações da Receita Fede
ral sobre suas empresas.

A Sf! Roseana Sarney, através de acertos ne
gociados pelo Ministro Sérgio Motta, obteve a garan
tia de liberação de recursos federais para o seu Es
tado.

O PPB obteve a garantia de FHC que receberá
um Ministério e outros cargos públicos em troca de
seu apoio às manobras contra a CPI dos Bancos e à
Reforma da Previdência. A promessa já está sendo
chamada de Vale-Ministério, pois para impedir que
haja maior desgaste ao partido e ao próprio FHC, S.
Ex!! prometeu ao PPB que pagará o preço do que foi
acertado depois de algumas semanas ou alguns
dias.

Sr. Presidente, chamo a atenção, nesses se
gundos que me restam, para o fato de que o Gover
no enxovalhou a si mesmo e ao Congresso Nacio
nal, em função de dois objetivos absolutamente es
púrios. Em primeiro lugar, quando tenta promover a
chamada reforma da Previdência, que não reforma
absolutamente nada, vem apenas prejudicar os tra
balhadores mais subalternos, os mais simples. Em
segundo, porque pretende impedir a implantação da
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1995. Mais grave, fala-se ainda que outros aportes Fernando Collor de Mello no patrocínio do suborno -
de recursos serão necessários. o mais aberto -, para atingir objetivos espúrios.

O Ministério das Finanças do Japão tentou re- O Presidente utilizou cargos públicos, dinheiro
passar mais US$6 bilhões de dólares de ajuda para público e dívida pública como mercadoria para com-
o sistema financeiro e teve a sua intenção negada prar votos aqui na Câmara, para aliciar votos no Se-
pelo Congresso japonês. Não se tem notícia de que nado da República, para fazer passar o projeto da
o sistema financeiro japonês tenha quebrado em ra- Previdência e impedir a instalação da CPI dos Ban-
zão disso. coso

Só para se ter uma rápida idéia de quanto rep
resentam os gastos do Tesouro com o Banco Nacio
nal, o Ministério da Saúde esperava arrecadar com o
CPMF, valores da ordem de R$5 bilhões, cobrados
de todos os brasileiros, em todas as operações fi
nanceiras, pelo prazo de um ano. Pois bem, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso transferiu para as
contas dos banqueiros R$5,8 bilhões em apenas um
dia. Isto significa uma inversão de prioridade como
nunca se viu no País.

Outro aspecto que justifica a realização desta
CPI diz respe,ito à insuficiência das nossas leis. O
País ainda carece de uma lei complementar que re
gulamente o sistema financeiro. Além do que preci
samos discutir mecanismos de punição mais ágeis
que permitam quebrar uma triste tradição brasileira,
a de que banqueiro não vai para a cadeia.

Por esta razão, Srs. Deputados, defendo a ins
talação da CPI para afastar os temores e as descon
fianças com o sistema financeiro. Manter este esta
do atual de coisas, sem investigação, é que é teme
rário. O Congresso Nacional tem a oportunidade de
tomar uma decisão histórica que o engrandecerá pe
rante a opinião pública e perante o próprio Governo.
Do contrário, será obrigado a embalar um cadáver
insepulto e malcheiroso, como muito bem lembrou o
Senador José Dutra, 'de Sergipe.

Era o que tinha a dizer.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) .:... Sr. Presidente, Sr!s e Srs. De
putados, queria manifestar, nesta tarde, o meu senti
mento de vergonha e de decepção com relação aos
fatos vividos pelo nosso Congresso nos últimos dias
e coroados na manhã de hoje.

Na realidade, pressentimos e flagramos um go
verno que, a esta altura, perdeu sua compostura.

O que o Governo fez nos últimos dias para fa
zer passar um projeto sobre a Previdência e impedir
a instalação de uma CPI para examinar as falcatruas
no sistema bancário brasileiro ultrapassou os limites
da moralidade.

Inquestionavelmente, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso acaba de superar o ex-presidente



Para evitar investigação do Senado so
bre bancos, Presidente vai assumir dívida
paulista e liberar verbas ao Maranhão.

FHC troca favores pelo fim da CPI.
O Presidente Fernando Henrique vai

atender a pedidos de políticos para barrar
CPI dos bancos, que irá ao pleQário do Se
nado hoje.

O maior beneficiado será o Prefeito
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CPI dos Bancos, para fazer com que as investiga- onal de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE,
ções não prosperem e, assim, continue o suborno com a posse de seu novo Presidente, Dr. Nelson
ao sistema financeiro brasileiro, as falcatruas e to- Wedekin, tornou-se um banco cada vez mais fortale-
dos os escândalos que estão sendo noticiados, que cido por ideais de desenvolvimento e por teorias de
não devem, na ótica do Governo, ser apurados, se- progresso sensatas, humanas e realmente progres-
guramente, porque o Governo estaria em maus len- sivas. Isto pode ser demonstrado pela atuação do
çóis. banco em 1995, que viveu um ano realmente atfpi-

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia co. Primeiro, porque há tempos não injetava tanto di-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. nheiro na economia do Sul: US$416 milhões aprova-
Deputados, queremos, na tarde de hoje, trazer mais dos e US$291 milhões contratados. E, segundo, por-
um exemplo de que as instituições públicas, quando que nunca esse dinheiro foi tão pulverizado nas
bem gerenciadas dão certo e promovem realmente o mãos dos pequenos empresários.
progresso.e o desenvolvimento da Nação. Refiro-me O BRDE é o segundo maior agente do BNDES
ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo - perde só para o Banco do Brasil, que é uma em-
Sul - BRDE, hoje comandado por nosso ilustre com- presa de economia mista. E o BNDES abriu as tor-
panheiro do PDT, ex-Senador Nelson Wedekin. neiras, no ano passado, desembolsando, até no-

Fundado em 15 de julho de 1961 em Curitiba, vembro, US$6,3 bilhões, contra menos de US$4,5
o BRDE foi a vitória da união dos três Governadores bilhões no mesmo período de 1994, e desde que
dos Estados do Sul, à época: Leonel Brizola (RS), Nelson Wedekin assumiu o comando do BRDE, me-
Celso Ramos (SC) e Ney Braga (PR). Ihorou ainda mais o serviço em 1996. O Banco deve

Nesses 35 anos de existência, o BRDE injetou ter uma participação fundamental nas novas políti-
diretamente na economia sulina US$16,6 bilhões, cas dos Governadores, que pretendem, entre outras
sendo que o grosso dessa quantia Joi para a indús- coisas, viabilizar obras de infra-estrutura, através de
tria. Está aqui claro um exemplo de um banco de concessões à iniciativa privada. Além de agente fi-
desenvolvimento que realmente cumpriu suas me- nanciador, o BRDE cumpre a função de arquiteto de
tas, a de desenvolver, partidariamente, os três Esta- novos tipos de operação, a exemplo do projeto de
dos do Sul. Porque mais do que simplesmente viabi- duplicação da rodovia SC-401, em Florianópolis, que
Iizar dinheiro, o BRDE tem a função de planejar o tem formas inovadoras de garantia. .
desenvolvimento. Os resultados do BRDE não foram Sr. Presidente, Srs. Deputados, o BRDE encai-
mero acaso, ele sempre procurou se antecipar aos xa-se perfeitamente nas palavras de seu Presidente,
fatos e conseqüentemente atuar como órgão propul- Nelson Wedekin, que afirma que os Governos preci-
sor de desenvolvimento, e isto sem servir de balcão sam ter um instrumento de concessão de crédito a
de negócios de políticos fisiológicos. longo prazo e juro baixo, e neste caso o BRDE está

Para dar um exemplo mais claro da função do na vanguarda nos três Estados do Sul.
BRDE, cabe ressaltar que até os anos 60 o oeste de Era o que tinha a dizer.
Santa Catarina era apenas uma passagem de cami- O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
nhões de suínos que ·iam para São Paulo, mas com são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
a função planejadora do BRDE transformou-se em dos, esta manchete do jornal Folha de S. Paulo de
importante centro agroindustrial do País, tendo o hoje envergonha a Nação, causa remorsos a quem
BRDE atuado desde a pesquisa de calagem de solo tem o mínimo de dignidade. Por menos ·do que está
até a identificação de oportunidades para fábricas de sendo feito agora, cassamos o mandato do ex-Presi-
óleo de soja e para sistemas de integração produtor- dente Collor, muito bem cassado, por sinal. Diz a
indústria. O banco financiou tudo isso e hoje os Es- manchete:
tados do Sul são potências incontestáveis na agroin
dústria.

Outro papel preponderante do BRDE foi o in
vestimento no setor de turismo, detendo, hoje, 73
projetos em análise para modernização, ampliação
ou novas construções de hotéis, sendo que mais de
metade concentra-se em Florianópolis e no Balneá
rio Camboriú.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Banco Regi-
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Paulo Maluf (PPB). São Paulo terá dívida de notícia de primeira página na Folha de S. Paulo,
R$3,336 bilhões assumida pelo Governo. sob o título: FHC troca favores pelo fim da CP/. E

O Planalto vai liberar verbas para o depois a matéria fala sobre a questão das trocas,
Maranhão, governado pela filha de José sobre a questão da Previdência Social. Como é uma
Sarney, Roseana (PFL). questão que envolve partidos...

O Líder do PMDB, Jader Barbalho O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Não há
(PA), e o Senador Gilberto Miranda (PMDB questão de ordem, Deputado. V. Exl.l está fazendo
- AM) obtiveram compromissos de que a um registro, o qual o Deputado que o antecedeu já o
Receita suspenderá investigações sobre fez. Então, objetivamente, queira fundamentá-Ia.
eles. O SR. PAULO ROCHA - A solicitação é que a

Isso, Sr. Presidente, envergonha a todos. Sei o Mesa convoque o Líder do Govemo a esta Casa
que V. ExB, como Presidente da Mesa neste instan- para dar explicações sobre esta matéria de troca de
te, deve estar sentindo. Negociar o fim da investiga- favores que envolve assuntos importantes da Casa,
ção da Receita pela troca de favores não tem outro como uma CPI e a votação da manhã de hoje.
nome senão banditismo. Isso é coisa de bandido e O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre-
não de Presidente da República, muito menos de sidência solicita ao nobre Deputado que formalize a
Senador. Isso é indignidade, é imoralidade, é um solicitação e encaminhe à Mesa para tramitação.
aviltamento da atividade política neste País. E é o O SR. PAULO ROCHA - Pois não, formaliza-
mesmo Governo que diz não ter dinheiro para rea- rei por escrito.
justar os salários dos servidores públicos. Entretan- O SR PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a
to, dispõe de 3 bilhões e 336 milhões de reais para palavra o Deputado Luiz Mainardi.
pagar as extravagâncias feitas pelo Prefeito de São O SR. LUIZ MAINARDI (PT-RS. Pronuncia o
Paulo, Sr. Paulo Maluf. Repito: 3 bilhões e 336 mi- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e. Srs. De-
Ihões de reais para pagar os túneis e outras obras putados, muitas foram as oportunidades em que
menos votadas. Para o servidor, não tem nada. Para ocupei esta tribuna no intuito, de alguma forma, de
o pequeno agricultor, também não tem nada. obstruir o processo de privatização do Banco Mer-

Este Congresso, Sr. Presidente, está se des- cantil do Brasil. Ainda no ano passado, busquei a via
moralizando, e o mesmo Presidente que prega o fe- do Decreto Legislativo para excluir o Meridional do
chamento do Congresso Nacional é o que faz esse rol das privatizações.
tipo de negociata. Isso é uma indignidade. Estão A faina privatizante, no entanto, parece insupe-
transformando o Congresso Nacional em balcão de rável, e o leilão já está marcado para o dia 14 de
negócios, em uma agência de ganhar dinheiro. Es- maio próximo. Apesar de soarem irrelevantes ao
tão transformando a atividade pública numa maneira Executivo Federal a saúde financeira da instituição e
de se enriquecer ilicitamente. E os homens de bem a política de fomento aos setores produtivos da eco-
desta Casa ficam onde, Sr. Presidente? Todos nós nomia do Rio Grande do Sul, adotada pelo banco,
seremos vistos nas ruas como os que fazem mara- um outro fator permeia agora o processo de privati-
cutaia, negociata e que estão se apropriando indevi- zação do Banco Meridional.
damente do Erário. A população não vai saber sepa- O Banco Central do Brasil, em evidente crise
rar o joio do trigo; a população tem dificuldades de técnica-administrativa, anuncia a liberação de 1,5 bi-
olhar para esta Casa e compreender alguma coisa, Ihão de reais como forma de garantir um colchão de
principalmente depois dessas negociatas. Espero liquidez para o Meridional, oportunizando uma situa-
que amanhã a imprensa divulgue as negociatas de ção favorável para o futuro comprador do banco. Se-
última hora acontecidas hoje. gundo os consultores responsáveis pela elaboração

Era o que tinha a dizer. do edital de privatiza~ão do Banco Mercantil, a atual
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço situação do sistema financeiro pode provocar uma

a palavra para uma questão de ordem. corrida ao banco gaúcho, entre o leilão e a liquida-
o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. ção financeira, o que poderia redundar na quebra da

Ex' a palavra. instituição. Com esta medida dita preventiva, o Ban-
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Sem revisão co Central estaria acrescentando mais um capítulo à

do orador.) - Sr. Presidente, quero fundamentar a sua coleção de incorreções, já conturbada com os
questão de ordem .no Regimento Interno da Casa casos PROER, BANERJ, BANESPA, Banco Nacio-
para pedir explicações ao Líder do Governo sobre a nal e Banco Econômico. Nesta transação fiJ;lanceira,
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serão utilizados recursos públicos, em uma linha de envergonhados, desolados, que foram espúrios os
crédito similar à praticada pelo PROER, ou seja, ju- objetivos pelos quais os 351 Deputados votaram a
ros subsidiados e prazos dilatados. favor da reforma da Previdência.

Outro fator que aponta para a equivocada in- Ora, não vou entrar em nenhum detalhe, mas
sistência do Governo Federal diz respeito ao anunci- digo ao Deputado Haroldo Lima que não faço parte
ado retorno em investimentos públicos que a venda desses que eventualmente receberam favores do
da estatal possibilitará. O preço mínimo de venda fi- Governo. Sr. Presidente, as coisas nesta Casa não
xado pelo edital de privatização do Meridional apon- devem ser ditas de forma que as pessoas não pos-
ta para 360 milhões de reais, sendo que 90% deste sam entender. É importante o Parlamentar dizer o
valor poderão ser pagos com títulos da dívida públi- nome de quem se vendeu. Se a imprensa destaca
ca, as ditas moedas podres, e os restantes 10% em eventualmente algum ou outro propósito, fazendo
dinheiro. Neste processo, o Governo arrecadará elucubrações e interpretações, é um direito que tem.
aproximadamente 36 milhões de reais com a venda Reiteradas vezes já vi a imprensa, de forma até des-
da estatal e, em contrapartida, injetará 1,5 bilhão de cuidada, fazer observações que não correspondem
reais para auxiliar o futuro ou futuros proprietários do à realidade.
banco. Sr. Presidente, estamos numa democracia, fui

Alongar-me-ei enumerando as razões para a tão eleito quanto os outros Deputados que aqui tive-
suspensão imediata da privatização do Banco Meri- ram oportunidade de falar. Não vejo razão por que
dional, Sr. Presidente, seria redundante. A venda atacar a honra dos colegas Parlamentares. Se qui-
desta estatal agride um patrimônio da sociedade, os serem falar do Governo, que venha o Líder do Go-
cofres públicos e o bom-senso. Conto com a sensibi- verno para defendê-lo, mas considero um acinte, um
lidade de meus colegas Parlamentares e do Gover- desrespeito a esta Casa falar dos Parlamentares.
no Federal para que o desfecho deste episódio traga' Não estou envergonhado, estou orgulhoso de
somente benefícios à sociedade brasileira, em espe- ter dado meu voto ao Governo e de acreditar num
cial, aos gaúchos. Brasil diferente e melhor para a sociedade brasileira.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB-DF. Todos os valores foram preservados, por isso votei e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. votarei quantas vezes forem necessárias.
Deputados, na data de hoje comemoraríamos o ani- O SR. THEOOORICO FERRAÇO (Bloco/PTB-
versário, provavelmente, de um dos maiores talentos ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
de toda a história do País. Deputados, uma organização que sem dúvida espe-

Estamos falando do piloto de Fórmula, Ayrton lha o sentimento, a caridade e a confraternização é
Senna, de quem tive o privilégio de desfrutar a ami- a chamada APAE - Associação dos Pais e Amigos
zade pessoal. Algumas vezes, o então piloto dirigiu- dos Excepcionais. Quem conhece uma escola APAE
se a esta Capital e, no final da l2-Sul, tivemos a sabe o valor que ela representa principalmente para
oportunidade de colocar nos ares alguns aeromode- um pai que tem um excepcional em casa. Não existe
los. O piloto, como se sabe, era uma das pessoas quem manifeste mais amor nesta vida do que uma
que adorava velocidade. professora ou um funcionário da APAE ao lidar com

Ele é, sem sombra de dúvida, considerado ri essas crianças.
maior piloto da história do Brasil, sendo reconhecido Sr. Presidente, nas emendas ao Orçamento
também como o de maior capacidade de todos os priorizei as APAE do Espírito Santo, especialmente
tempos. Ayrton Senna não foi o que obteve mais vi- as dos Municípios de Cachoeira de Itapemirim, Cas-
tórias, mas conquistou 55 pole positions, 43 vitórias telo e Itapemirim.
internacionais, dois Grande Prêmios Brasil e final- Ontem, para surpresa nossa, a Comissão deci-
mente foi campeão do mundo por três vezes. diu que as APAE não poderão receber recursos de

Registro a passagem do aniversário desse ilus-emendas de deputados ao Orçamento porque no
tre brasileiro que tantas alegrias deu aos corações passado alguns deputados pediram recursos para
de todos nós quando, nas manhãs de domingo, associações que eles mesmos defendiam.
apreciávamos suas vitórias incontestes. Mas a APAE é diferente e não merece esse

Sr. Presidente, aproveito o tempo que me resta tratallJento da Comissão de Orçamento. Considero
para dizer o que ouvi da maioria dos Srs. Parlamen- isso um abuso, uma violência sem fronteiras para os
tares - inclusive do bem articulado Deputado Harol- deputados que escolheram a APAE para doar suas
do Lima: que o Congresso foi comprado, que estão verbas. Agora o Orçamento será votado nesta Casa
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e confesso que terei vergonha de votar. Escolhemos contexto da Globalização da Economia, exige tam-
a Santa Casa de Misericórdia e a APAE. Ficarei en- bém o perfeito entendimento do surgimento desta
vergonhado ao voltar ao meu Estado e olhar aquelas onda avassaladora que hoje percorre os quatro can-
criancinhas e as APAE sem ter feito coisa alguma tos do mundo, pretendendo promover a prosperida-
em favor delas. de, o bem-estar e a felicidade geral da humanidade.

Deixo o meu veemente protesto contra esta de- O milagre da Globalização busca afirmar a ten-
cisão, e faço um apelo ao Governo Federal, à pri- dência de um mundo sem fronteiras em que as rela-
meira-dama, que está tratando de problemas relati- ções econômicas sejam reguladas pelo mercado e
vos à socialização deste País, no sentido de encon- suficientemente capaz de distribuir os recursos exis-
trarem solução para dar integral apoio às APAE do tentes entre os diversos ramos da economia, regiões
Espírito Santo e de todo o Brasil, porque se existe ou países. O mundo pretendido, de fraternização
uma organização que merece um gesto humano, de universal, não poderia ser regulado por algo tão in-
caridade, um toque do coração e da alma é a Asso- consciente, tão anárquico como o mercado.
ciação de País e Amigos dos Excepcionais. A doutrina ou ideologia que tem como concep-

O SR. ANTÔNIO BRASIL (Bloco/PMDB-PA. ção básica, a Globalização da economia, a revolu-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs ção científica e tecnológica, a falência do Estado e a
e Srs. Deputados, é impossível, incoerente, e mesmo eficiência do mercado, propõe a destruição de todas
ilógico, discutir-se isoladamente, a proposta, Ieviana- as barreiras que porventura possam interpor-se no
mente denominada de Reforma da Previdência. caminho de sua implementação, onde as propostas

É necessário e imprescindível, para melhor en- reais decantadas por essa democracia liberal visam
tendimento das pretensões do Governo e daqueles principalmente: à privatização, à desregulamenta-
que o apóiam, inclusive o nosso PMDB associarmos ção, à flexibilização e rotulam permanentemente as
e interligarmos as mudanças atualmente preconiza- simples propostas como Reformas Estruturais.
das na área da seguridade social, às modificações, A doutrina ou ideologia que está por trás deste
já aprovadas, na economia. mundo irreal chama-se neoliberalismo, pseudolibe-

Não poderemos discutir a previdência sugerida ralismo ou, como pretende nosso Presidente, o Neo-
pelo Poder Executivo, esquecendo ou omitindo que social, classificado pelo Deputado Roberto Campos
é parte integrante de um modelo econômico, defen- como um Neologismo intrigante com cheiro de nos-
dido ardorosamente pelo Presidente Fernando Hen- talgia dirigista.
rique Cardoso, que acredita ser este o ideal para o A ideologia Neoliberal procura afirmar-se bus-
País, fazendo crer a todos que o ouvem que qual- cando fundamentos na aparência dos fenômenos e
quer oposição a este projeto, estará contrário, aos não em sua essência, daí seu maior pecado, a falta
interesses do Brasil, com a mesma arrogância do de base científica. Na busca da Globalização do
monarca Luiz XIV, ao dizer. O Estado sou eu. conjunto da economia, para felicidade geral da hu-

Oponho-me intransigentemente a discutir previ- manidade o que existe mesmo é a tentativa de redi-
dência social dentro de um contexto de globalização visão do mundo sob o comando dos monopólios das
da economia. São incompatíveis. Poderemos incor- grandes potências. Aí está a essência da liberdade
rer no erro grosseiro de confundir um sistema de ca- do capitalismo monopolista, tão endeusado pelo ne-
pitalização ou mesmo de repartições simples com oliberalismo. É a liberdade de um punhado de mag-
um sistema universal e solidário que garanta os mí- natas (157 no mundo inteiro) visando, em benefício
nimos direitos de cidadania ao povo brasileiro. próprio, toda a força de trabalho e todos os recursos

Tenho absoluta convicção de que os proble- materiais do mundo. A liberdade de um pequeno
mas contemporâneos e especialmente o da pobreza grupo é monopolizar toda a riqueza e todo o poder
e do desemprego encontrarão solução no âmbito da do planeta. A liberdade desejada aos pássaros, pe-
política e da ética. Trata-se da construção de um los caçadores, como dizia Saint-Simon.
mundo novo, uma nova concepção de sociedade A Globalização da economia, pressupõe a
onde os desempregados não serão considerados competitividade. A competitividade saudável e de-
marginais e os velhos, aposentados, não serão ape- mocrática pressupõe o máximo de oportunidades.
nas suportados. Que Nação é esta onde a concep- Pode o Brasil ser competitivo na atual conjuntura?
ção de aposentadoria implica a idéia de que o País Qual a oportunidade que daremos aos milhões de
precisa suportar seus velhos? analfabetos brasileiros? Qual a oportunidade que

Discutir um modelo de Previdência Social no daremos aos milhões de"famintos, aos que não per-



Como é do conhecimento de todos, semana
passada um proprietário de farmácia fez greve de
fome, em frente ao Palácio do Buriti, movido pela
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mitimos O mínimo de proteínas em sua primeira in- Não aceitaremos mais que os recursos públicos se-
fância, para o perfeito funcionamento e desenvolvi- jam utilizados para salvar banqueiros e que depois o
mento de suas funções cerebrais, hoje, deformações ajuste de contas seja feito com o suor e as lágrimas
irreversíveis? Qual a oportunidade que daremos às daqueles que não participaram do banquete Neoli-
milhares de crianças protituídas de competirem em beral.
futuro próximo? Qual a oportunidade oferecida aos O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB-SC. Sem
milhões de excluídos do Nordeste? E aos milhões revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
de ribeirinhos da Amazônia Legal, excluídos da cha- putados, gostaria apenas de registrar e levar ao co-
mada população economicamente ativa deste País? nhecimento dos nobres Deputados que participamos
Este é o dilema principal a ser discutido, a oportuni- de uma reunião na casa do Deputado Ricardo Izar,
dade e solidariedade a maior parcela do povo brasi- juntamente com mais vinte parlamentares. E com o
leiro, a parcela desencantada pelas condições subu- apoio de 105 parlamentares constituímos a Frente
manas de sobrevivência. Parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento Ur-

Discutir hoje esta reforma que nada mais é do bano, com o objetivo de chamar a atenção do Go-
que um pequeno ajuste fiscal das contas previdenci- vemo Federal para a necessidade de fazer algo para
árias? Discutir o corte de direitos (tão pequenos), resolver ou minimizar a falta de habitação no País,
dos aposentados que serão suportados nos próxi- problemas que temos na área de saneamento urba-
mos anos? Discutir se o melhor projeto é do Gover- no etc. Temos certeza de que vamos contar com o
no ou o substitutivo do esforçado e competente De- apoio de mais parlamentares.
putado Euler Ribeiro? Discutir os avanços negocia- Estamos elaborando um plano que vamos en-
dos do substitutivo feito pelo competente, leal e co- tregar a S. EXª o Sr. Presidente da República, dentro
rajoso Uder do nosso PMDB, que foi levado pela de vinte a trinta dias. Trata-se de um esforço daquilo
sua honestidade de p~op6sitos, a manter um com- que entendemos de suma importância, chamando a
promisso de nosso partido com o Governo de Fer- atenção do Governo e principalmente dos Srs. Mi-
nando Henrique Cardoso, na manutenção de apoio nistros da área econômica sobre a importância de
parlamentar? Apoio .~ue tende ao esfacelamento de- investimentos na área de habitação.
vido às incompatibilidades programáticas dos dois Todos sabemos que a construção civil gera
partido. inúmeros empregos, absorvendo inclusive a mão-

Hoje, estamos discutindo a desgastada refor- de-obra qualificada, e principalmente a não-qualifica-
ma possível da Previdência; amanhã, preparem-se da. Não atrapalha nem prejudica a estabilidade eco-
meus caros colegas de Parlamento, deveremos dis- nômica, uma vez que, distribuída, entre todas as re-
cutir outra reforma, a da CLT. Discutiremos, é claro, giões do País, beneficia principalmente as pessoas
as barreiras que necessitam ser destruídas para im- de baixa renda, que passam a ter acesso à casa
plementação da política neoliberal da Globalização própria.
da economia; discutiremos sim: os encargos sociais Por isso, é importante fazer este registro por-
e flexibilização do trabalho; a flexibilidade institucio- que esta Frente Parlamentar da Habitação e do Des-
nal; a rigidez institucional das Leis Sociais; o garanti- envolvimento Urbano vai funcionar.
rismo legal; a compulsoriedade dos encargos soci- Assumimos a responsabilidade de conversar
ais; a flexibilização dos contratos e dispensas; a ter- com as Lideranças desta Casa e com as Lideranças
ceirização e quarteirização. do Governo, objetivando chamar a atenção para fa-

Não me sinto feliz em estar aqui nesta tribuna zer alguma coisa para resolver o problema da casa
discutindo o parecer do Uder do meu partido, uma própria nos centros urbanos.
pessoa com todas as qualidades de um homem pú- Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
blico. Porém, é preferível o desconforto de hoje ao . O SR. CHICÁO BRíGIDO (Bloco/PMDB -'
arrependimento de amanhã, por violentar minha AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
consciência. Sras. e Srs. Deputados, na oportunidade gostaría-

Parabenizo aqui a todos aqueles que votaram mos de abordar uma situação que hoje é preocu-
contra esta reforma da previdência: do PMDB, PTB, pante, no Distrito Federal, com relação às farmáci-
PFL, PPB, e todos os demais que tiveram a cora- as.
gem de dizer ao Poder Executivo e ao povo brasilei
ro que somos contrários ao ajuste de contas previ
denciárias com corte dos direitos dos trabalhadores.



ACRE

DEPUTADOS SUBMISSOS A CAMELI

LIÇÃO DE DEMOCRACIA

Natal Chaves
O PMDB, com responsabilidade histórica de

um grande partido, dá uma demonstração de rique
za política e de democracia intema ao realizar do-

Da Sucursal de Rio Branco e da Redação 
Por 11 votos contrários a 6, os deputados estaduais
do Acre rejeitaram ontem o pedido de instalação da
Comissão de Sindicância para apurar irregularida
des na administração do governador Orleir Cameli
(sem partido) e denunciadas pela imprensa. De
acordo com o autor do requerimento, Ronald Polan
co (PT), a população precisa de esclarecimentos so
bre as denúncias divulgadas. Votaram, com ele, os
deputados Nilson Mourão (PT), Sérgio Taboada
(PCdoB), Said Filho (PMDB), Sérgio Oliveira (PMN)
e Benedito Damasceno (PPB). Polanco queria escla
recimentos principalmente sobre as acusações de
que o Govemo mantinha um Caixa 2 para o paga
mento de parlamentares estaduais. Enquanto a As
sembléia Legislativa age submissa aos problemas
acreanos, o procurador da República Flávio Giron
chegou ontem a Brasília levando mais provas contra
Orleir Cameli. Ele anuncia que pelo menos mais três
inquéritos contra o governador devem ser abertos
nos próximos dias.

O corretor foi assassinado em 1973 durante
uma disputa de terras no Paraná. Darli deveria ser
julgado por esse crime em 1993, mas conseguiu
fugir da penitenciária em companhia de seu filho,
um mês antes da data marcada para o julgamento.

Livre - Pelas contas do advogado, a rendição
será um bom negócio para Darli. Prescrito o homi
cídio no Paraná, poderá ganhar liberdade condici
onai em dois anos, depois que voltar a cumprir a
pena, pelo assassinato de Chico Mend!3s.

Por estar muito velho e doente, Darli não
agüenta mais viver na clandestinidade e deverá
se entregar, acompanhado pelo filho, disse Du-
arte. .

Desde que os dois criminosos fugiram do
presídio, o Governo brasileiro tem sido pressiona
do por entidades ambientalistas de todo o mundo
- Chico Mendes recebera um prêmio internacional
por sua luta pela preservação da Amazônia - e
por representantes dos seringueiros.

São Paulo - Os fazendeiros Darli Alves da Sil
va, de 63 anos, e seú filho Darci Alves Pereira, de
28, condenados a 19 anos de prisão pelo assassina
to do líder dos seringueiros Chico Mendes, em 22 de
dezembro de 1988, em Xapuri (AC), deverão se en
tregar à Justiça no fim do ano.

A informação foi dada pelo advogado dos cri
minosos, Roberto Duarte, que está negociando a
rendição de seus clientes com as autoridades do
Acre. Darli e seu filho fugiram da 'Penitenciária de
Rio Branco no fim de 1993.

Segundo o advogado, um dos fatores que con
tribuirão para a rendição de seus clientes é que, no
fim do ano, prescreverá o homicídio do corretor de
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indignação pelo acordo firmado entre o sindicato de imóveis Acyr Urizzi, de que Darli é o principal acusa-
farmacistas e o Governo do Distrito Federal, que do.
atingiu diretamente os pequenos proprietários de
drogarias. Devemos ressaltar, Sr. Presidente, no
bres pares, que o impasse maior é em função do ter
mo de ajuntamento que fixou um desconto de 14%
nos preços de medicamentos no Distrito Federal.

Ora, Sr. Presidente, na época da inflação era
possível manter um acordo desta natureza. Já com
a economia estável, fica difícil as pequenas farmáci
as sobreviverem.

O lamentável disso tudo é que o acordo está
sendo visto por parte do Prodecom como um ato ir
revogável e isso, à luz da justa consciência, não tem
o menor sentido. Compreendemos a preocupação
do Prodecom em proteger o consumidor. Entretanto,
temos que compreender a situação dos cidadãos
farmacistas que precisam cumprir suas obrigações,
sem perderem, entretanto, a sua dignidade.

Assim sendo, como este acordo não está em
condições de ser cumprido a termo, necessita, ur
gentemente, ser revisto. Além do mais, Sr. Presiden
te, nobres pares, o preço do medicamento é tabela
do em todo o País. Portanto, propomos o que seria
mais coerente, que se deixasse os farmacistas opta-
rem por seus próprios descontos, ao contrário de
qualquer imposição.

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais de
um artigo do Correio Brazlllense e matérias do jor
nal A Gazeta, uma referente à análise do jornalista e
professor Natal Chaves, sobre a democracia nos
Municípios do Estado do Acre.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

ASSASSINO DE CHICO MENDES
PODE SE ENTREGAR



Natal Chaves é professor do Departamento de História - UFAC.

o SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a maioria da opinião pública
brasileira reconhece o esforço do Presiáente Fer
nando Henrique para aperfeiçoar nossas institui
ções, através das chamadas reformas econômicas e
os avanços obtidos na área da estabilização da eco
nomia. Mas, para aqueles que têm dado sustenta
ção política para tais avanços, é motivo de séria pre
ocupação o divórcio notório, gritante mesmo, entre o
Brasil do discurso eufórico a que o Presidente tem
sido levado quando qualquer aspecto de sua atua
ção é questionado, e o Brasil do dia-a-dia de mi
lhões de trabalhadores que vivem a ameaça angusti
ante de perder o emprego e de milhares de peque
nos empresários que se apavoram com o fantasma
da queda ou até da quebra de seus negócios.

Se é verdade que largos setores da camada
popular de mais 'baixa renda estão obtendo uma si
gnificativa melhoria em seu padrão de vida (comem
frango' e seus filhos tomam leit~), quebrando a linha
da miséria sob a qual vinham '"ivendo, também é
real que os trabalhadores qualificados - as camadas
médias da população -/vivem em permanente so
bressalto, com medo de perder o emprego. Todos
sabem que quem perde um emprego de remunera-
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mingo passado, no auditório da Eletroacre, um gran- da clareza quanto ao conceito de democracia, o qual
de debate entre os prefeituráveis do partido e os di- quando aplicado corretamente produz felicidade
retorianos de Rio Branco. para todos e não apenas para grupos localizados

O PMDB, ao promover esse debate, demonstra nas tessituras da sociedade.
sua capacidade de unir o Partido colocar paixões, O Acre vive um momento de muito desencanto
compromisso e alma popular. e apreensão. Diante de problemas sociais e econô-

Para os candidatos à candidatos, nas pessoas micos que parecem não ter fim.
dos Deputados Mauri Sérgio, João Correia e Chicão O Estado do Acre e seus municípios vivem
Brígido, esse debate se constitui um marco avança- hoje em meio a crises gravíssimas, à beira da falên-
do na história do PMDB. cia, por falta de rumo político e compromisso, com-

Com certeza o PMDB saiu fortalecido pela ele- petência e preparo de seus administradores, com ra-
gância e maturidade política transcorrida durante as ras e honradas exceções.
dissertações expostas pelos prefeituráveis, todos Acresce-se a isto o fato da desmoralização to-
com clareza e posições lúcidas sobre os reais pro- tal do governo do Estado perante a sociedade e as
blemas que afetam hoje a população e a cidade. instituições democráticas constituídas.
Mais do que isto, se mostraram em alto nível de evi- É este o cenário no qual se dará a sucessão
dente responsabilidade com a vida orgânica partidá- municipal. A reversão do quadro não constitui tarefa
ria e com a democracia, razão maior da existência fácil. A responsabilidade histórica de promovê-Ia
política. cabe ao PMDB, cujo farol doutrinário reside na prá-

O Diretório Municipal do PMDB ao promover xis: Democracia com Desenvolvimento.
esse Fórum ousa preparar o partido à altura das no- A. vice-prefeita Regina Uno com seu carisma
vas exigências sociais e éticas impostas pela con- singular, fechou o fórum'destacando que o PMDB
juntura atual e garantir a unidade partidária e levar o tem hoje uma grande responsabilidade pela constru-
PMDB à vitória em 1996 para a prefeitura de Rio ção da cidadania.
Branco.

A partir desse momento novo e da experiência
adquirida desse debate, o PMDB marcha coeso em.
tomo da democracia enquanto valor fundamental e
leito das mudanças reclamadas pelo povo acreano.

A experiência administrativa e democrática do
PMDB o credencia, como partido de ponta, a ganhar
as eleições de 1996 e 1988. Esta é uma lógica políti
ca que se impõe.

Todavia, o partido cumprirá bem suas futuras
funções de governo se exercitar com firmeza a de
mocracia interna, espírito de luta e a unidade Pi'lrti
dária, elementos aparentemente distintos, porém, in
dissolúveis na essência e na forma de interpretar
corretamente os anseios da sociedade.

Portanto, o primeiro objetivo do PMDB é com a
efetiva realização da democracia como único regime
que garante a dignidade da pessoa humana. Em de
fesa desse objetivo, o PMDB envidará todos os es
forços, buscará alianças com outros partidos e for
ças organizadas da sociedade e se oporá a qualquer
tentativa de retrocesso a situações autoritárias, se
jam elas dominadas por um partido, por corporações
ou qualquer espécie de autocrata.

Para o Senador Flaviano Melo, Presidente da
Executiva Regional do PMDB: Nem uma outra agre
miação política, conhecida em nosso meio, dispõe
de tanta ferramenta ideológica, pois lhe falta a devi-
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ção mediana não consegue se recolocar no merca- zendo soar o alarme vermelho, quando talvez já seja
do de trabalho com a metade do salário anterior. tarde demais, como no passado.

Ora, é nos setores produtivos mais avançados, O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia
mais modernos e mais eficientes que o desemprego o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tem feito mais vítimas. Para construirmos um novo Deputados, inicio este pronunciamento, repetindo
Brasil, mais digno, os trabalhadores dos setores me- uma afirmação do Sr. Pedro Sisnando Leite, Secre-
nos desenvolvidos precisam ter acesso ao patamar tário de Agricultura do Estado do Ceará, que diz: A
já atingido por esse segmento, que, ao invés de des- diretriz do governador Tasso Jereissati é reduzir o
frutar de sua relativa afluência, debate-se em crise papel do Estado ao essencial, com enfoque na com-
de desespero, competindo com os trabalhadores petência.
das faixas mais baixas pelas vagas de salários avil- Essa afirmação tem sido, ao longo dos gover-
tados que gradativamente substituem os postos de nos do PSDB, quer no nosso Estado e agora na Pre-
serviço eliminados nos níveis salariais mais altos. sidência do País, um paradigma. Reformar o Estado,

Essa degradação da classe média é claro indí- red~zindo o se~ p~pel social e,. conseqüentemente,
cio de que a economia, apesar dos aspectos positi- realizando. d~mlssoes dos servIdores, parece ser o
vos que todos aplaudimos, encuba moléstia grave, grande objetivo desses governantes.
que exige diagnóstico imediato e terapia eficiente Brevemente, estaremos, nesta Casa, discutin-
para solidificar o progresso obtido e evitar o retro- do e votando a Reforma Administrativa. Quero acre-
cesso a tempos que não queremos reviver. ditar que a postura do Governo dessa vez seja mais

Ao lado da inquietação dos trabalhadores qua- democr~tica ~ não como ter:n ocorrid~ ,na Reforma
Iificados também no setor empresarial agudiza-se a da Previdência. O nosso partido, o PT, ja apres~ntou
. . o' .. . . . uma proposta de reforma do Estado, e a partir das
Instablhdade financeira, como indicam o crescimento It f °d d - d E t d
do número de concordatas e falências e os altos ín- a erna Ivas sugen as e oa conce~o e ':Im s a o
dices de inadimplência. Uma situação que afeta so- voltad~ para o desen~olvlr~ento SOCial e no combate
b t d o 'do' . as deSigualdades regionais, pretendemos estabele-re u o os miCro, pequenos e me lOS empresanos, o.
assoberbados por uma política de juros perversa. E c~r.um am~lo debate nacional com a SOCiedade bra-
é esse empresariado que constitui a base essencial SI eira e o overno. .
ao processo de desenvolvimento brasileiro. Mas, Sras. e Srs. D~putados, fiZ est~ breve

. ,. preâmbulo para contextuahzar uma grave cnse que
ASSim, o Pais r~al .está Inseguro e tenso, e em- vive a EMATER - CE. Esse órgão é uma empresa

bora torça pela contlnulda~e do Plano Real .e pelo pública estadual com direitos privados, criada e re-
sucesso das reformas projetadas pelo Presidente, gulamentada em 1976, vinculada à Secretaria de
tem~ ~ue, por falta de_ajustes adequ~dos e e~cesso Agricultura e Reforma Agrária - SEARA, e integran-
de ngldez na conduçao da economia, terminemos te do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e
por voltar à situação que se pretende superar. Extensão Rural- SIBRATER.

Há, sem dúvida, um claro divórcio entre o dis- Ao longo de seus 42 anos de existência, a
curso triunfalista e monotônico do poder e a realida- EMATER - CE tem prestado assessoria técnica a
de muito mais complexa da sociedade em transfor- 110 mil produtores rurais no interior do Estado. Ado-
mação. tou como principais linhas de ação: agricultura: se-

O Presidente, a que queremos ajudar em seus queiro/irrigada; pecuária; tecnologia alimentar e sa-
propósitos de uma modernização e avanço social - nitária; e agroindústria. Desenvolve também ações
vide a aprovação no ano passado de toda uma pau- específicas, como: Projeto São José, FNE e Hora de
ta de reforma econômica por ele enviada ao Con- Plantar V.
gresso - não pode, por mais que se irrite com quem A EMATER - CE possui escritório em 176 Mu-
dele diverge, circunstancialmente, deixar que seu nicípios, atendendo aos 184 Municípios existentes
discurso resvale para o antigo e deplorável ame-o no Estado.
ou deixe-o, com que o autoritarismo acoimava de Os programas específicos citados acima têm
impatriótica toda a divergência. O mais alto manda- beneficiado os pequenos agricultores no Estado,
tário da Nação, homem de classe média, deve ouvir como é o caso da elaboração de 1.442 projetos no
a voz das ruas, que, mais do que a dos acólitos pa- programa Projeto São José, correspondentes a
lacianos, antecipa tendências que os burocratas da R$41.877.000,OO, favorecendo 47.297 famílias, e o
econometria só transformarão em estatísticas, fa- programa Hora de Plantar V, que prevê beneficiar



Nessa estrada só resta um caminho a percor
rer: a negociação. Agora é a vez do Governador do
Estado abrir mão da intolerância e pensar no desen
volvimento do campo na área agrícola. Se é verdade
que o Governo do Estado pretende reformular a Em
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Ceará - EMATER - CE, é urgente que a proposta go
vernamental saia dos gabinetes dos técnicos e seja
fruto de amplo debate com os funcionários, os benefi
ciários diretos, os Parlamentares e a sociedade cea
rense. Isto para que não prevaleça apenas urna exce
lente oportunidade para a iniciativa privada.

Sras. e Srs. Deputados, em especial aqueles
que foram eleitos pelo nosso Estado, utilizo esta tri
buna para solicitar o empenho de todos, visando a
abertura de um canal permanente de negociação
entre Governo e demais envolvidos para salvar a
EMATER - CE que tem melhorado os nossos Muni
cípios ao longo desses anos, como podemos verifi
car no programa que está sendo desenvolvido na
Serra da Ibiapaba, visando aumentar a produtivida
de das hortaliças e também o novo sistema de pro
dução e manejo do maracujá, além da introdução do
mamão havaí na região em que, antes de 1994, só
existia em produções de fundo de quintal.

Para concluir gostaria de aproveitar a oportuni
dade para nos solidarizarmos com os funcionários
da EMATER - CE, que mesmo vivendo esse mo
mento difícil de suas vidas, continuam trabalhando
em prol do homem do campo, já tão sofrido e aban
donado pelo Poder Público; e também para parabe
nizar a campanha de valorização da EMATER - CE
realizada pela Associação dos Servidores da EMA
TER - CE, intitulada EMATER - CE - Trabalho que
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com sementes fiscalizadas 120.000 pequenos agri- Outro dado preocupante, é que a ausência de
cultores, cuja área de plantio individual é de 2,0 hec- negociações por parte do Governo, uma vez que os
tares. próprios ganhadores das ações apresentaram uma

Como podemos verificar, a EMATER - CE tra- proposta ao Secretário da Agricultura, e receberam
balha para fazer o campo produzir mais e melhor, le- a resposta de que só haveria alguma abertura para
vando informações, novas tecnologias e mais des- conversar depois da reforma do setor público, e pe-
envolvimento para nossa gente. Mas todo esse tra- diu um prazo entre 60 e 90 dias para iniciar as nego-
balho está ameaçado. A EMATER - CE corre o risco ciações, têm deixado a EMATER - CE à própria sor-
de perder todos os seus bens. te. Além da dívida principal de 12 milhões, a cada

Sras. e Srs. Deputados, para que possamos dia é acrescida 45 mil reais de multa diária que a
entender melhor o caso, gostaria de fazer um breve EMATER - CE paga por não implantar o piso salari-
histórico cronológico. Se não vejamos: ai determinado por lei. Nem a venda do edifício-

1 - Desde 1987, a EMATER - CE não vem sede, a fazenda experimental em Quixeramobim, o
cumprindo a Lei nº 4.950-A que determina o paga- Centro de Treinamento da EMATER - CE, os 385
mento de 8,5 salários mínimos para agrônomos e veículos e as 120 linhas telefônicas, que fazem parte
outros profissionais de nível superior. do patrimônio da empresa, saldarão o montante da

2 - O não-eumprimento da lei gerou uma série dívida.
de recursos administrativos internos por parte dos
funcionários atingidos, que foram negados pela em
presa.

3 - Os funcionários recorreram à Justiça do
Trabalho. Em 1993 mais de 90% dos servidores da
EMATER - CE abriram mão da ação trabalhista em
troca da garantia de seus empregos e a manutenção
da EMATER - CE.

4 - Um total de 268 servidores não aceitaram o
acordo mantendo a ação na Justiça. Destes apenas
24 não foram demitidos em represália e continuam
trabalhando na EMATER - CE.

5 - Em agosto de 1992 a justiça do Trabalho
deu ganho de causa aos reclamantes. A EMATER 
CE impetrou recursos que, desde então, têm prote
lado o cumprimento da sentença.

6 - Agora o juiz Judicael Sudário Pinho da 3ft

Junta de Conciliação e Julgamento do TRT, deferiu
uma ação de despejo à EMATER - CE. No dia 13
de março de 1996, o juiz da 3ft Junta do TRT acatou
o recurso impetrado pelo Governo do Estado, sus
pendendo o despejo da sede da EMATER - CE.

Senhoras e senhores, como podemos obser
var, a crise, vivida nesse momento pela EMATER
CE, atinge em grandes proporções os atuais funcio
nários da instituição, mormente o principal beneficia
do, que é o homem do campo. Segundo informa
ções da Associação dos Servidores da EMATER 
CE - ASSEMA, através do Presidente, Sr. Flávio
Remo Lima Verde Leite: O pessoal lotado no órgão
está atribuindo a essa situação de instabilidade o su
icídio praticado pelos companheiros Geraldo Sobrei
ra da Rocha e Maria Auxiliadora Cavalcante Linha
res. Ambos ingeriram veneno. Ele tinha 26 anos, na
EMATER - CE, e ela, 14 anos na empresa.
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Semeia a Vida. Fiquem todos confiantes, contem seu órgão deliberativo em plena rotina construtiva e
com o nosso apoio e compromisso. criadora. A SUDENE não quebra o ritmo de suas

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pro- reuniões e decisões. A SUFRAMA não deve ficar
nuricia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e atrás.
Srs. Deputados, há quatorze meses que não se reúne Como Parlamentar amazonense, recebo insis-
o Conselho de Administração da Superintendência da tentes e legítimos apelos de entidades como a Asso-
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, ensejando cer- ciação Comercial do Amazonás, por seu Presidente
ta quebra de dinamismo no modelo de desenvolvimen- Carlos Alberto Garcia de Souza; a Federação do Co-
to posto em prática na Amazônia Ocidental. mércio, por seu Presidente José Roberto Tadros; a

A falta de aprovação de novos projetos enges- Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, por seu
sa o distrito industrial de Manaus, limita-lhe o poten- Presidente Dauro Femandes Braga; a Associação
cial, condiciona-Ihe o crescimento, desestimula os dos Importadores da Zona Franca de Manaus, por
investidores, cria clima de estagnação. Não é positi- seu Presidente Djalma Castelo Branco; a Federação
vo, portanto, em meu entender. das Indústrias do Estado do Amazonas, por seu Pre-

A melhor forma de zelar pela lisura do proces- sidente José Nasser; o Centro da Indústria do Esta-
so intemo na SUFRAMA e evitar a prática condená- do do Amazonas, por seu Presidente Cristovam
vel da venda de projetos e, por essa via, do tráfico Marques Pinto, dentre outras associações relevan-
de influência, que tem feito, lá como em outros pon- tes para a economia do meu Estado no sentido de
tos do País, no Norte como no Sudeste, ontem como que atue em favor da normalização do quadro.
hoje, fortunas incalculáveis e espúrias nascerem e Esse pleito une o Amazonas inteiro, suplanta
florescerem, impunemente, zombando da miséria de diferenças partidárias, transcende a questões políti-
milhões e milhões de brasileiros. cas locais.

O retomo ao funcionamento regular do Conse- Estou seguro de que seremos atendidos. Em
lho de Administração da SUFRAMA terminar&, reve- nome do bom senso, em favor do Amazonas.
lando-se moralizador e regenerador, dando oportuni- O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
dade, que haverá de ser justa, para os empresários RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
que, livremente, se queiram estabelecer ao abrigo te, Sras. e Srs. Deputados, o INCRA demarcou, em
do Decreto-Lei n9 288, de 1967. 26 de fevereiro de 1988, 718 lotes rurais, de 50 hec-

Confio na sensibilidade do Ministro Cícero Lu- tares cada um, no projeto que é chamado Jatuarana,
cena, cujo espírito público acaba de atender à CQI1- no Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia.
vocação do Presidente da República para não dispu- Passados oito anos de sua implantação oficial,
tar a eleição munícipal paraibana e se m.anter àfren- o projeto Jatuarana ficou apenas com os marcos to-
te da Secretaria de Integração Regional. 'pográficos e 465 lotes ocupados.

Confio, sem dúvida, na visão ampla e na c~~- O INCRA não fez nenhum quilômetro de estra-
petência do meu companheiro Ministro JoséSem~, da, não construiu nenhum posto de saúde, e a única
que tem tido sua imagem distorcida diante da péfi~~- escola feita está desativada, porque foi construída
ria brasileira e que, na verdade, tem realizado ~rapà-em local impróprio ao acesso de alunos.
lho meritório que, brevemente, haverá de render fru- Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tos evidentes. . tados, a responsabilidade que tem um órgão do Go-

Retornar à rotina das reuniões do éonsélhb si.- vemo, o INCRA, que deveria preocupar-se com a
gnifica atrair investimentos novos, gerar empregos, política de assentamentos e conseqüente reforma
aumentar a perspectiva de arrecadação de tributos: agrária, em dar condições de permanência do ho-

Preconizo regras duras de vigilância sobre p mem no campo para que possa gerar renda e em-
modelo, até mesmo em defesa de sua credibilidàOe prego.
e de sua própria continuidade. Espero, alias, que Qual o quê, Srs. Deputados, o que se verifica
todo Parlamentar. de qualquer região, se porte com no projeto de assentamento Jatuarana é o mais
essa isenção. completo abandono. As estradas, poucas que exis-

Mas preconizo regras duras, 'ao mesmo tempo tem, são os carreadores feitos pelos madeireiros e
que idealizo o conselho como válido interlocutor:da toreiros que vão avançando, trocando o serviço pela
Zona Franca de Manaus com o Governo Federal. madeira do colono. E esta atividade madeireira

A SUDAM, muito eficientemente tocada pelo .constitui-se numa importante fonte de renda, porém,
Dr. Frederico Alberto de Andrade, vem mantendo não programada ou fiscalizada.



METANOL FLUMINENSE

O embrião da futura refinaria do norte fluminen
se está nas mãos do Secretário de Indústria, Comér
cio e Turismo, Ronaldo Cézar Coelho. Trata-se de
um projeto cuja viabilidade técnica e econômica pa
rece inquestionável: a produção de metanol para ser
adicionado a gasolina a partir do craqueamento do
gás natural oriundo da Bacia de Campos. O Brasil
importa etanol e metanol, despendendo mais de
US$1 bilhão anuais. O gás pode ser usado para co
brir a demanda interna e ainda fornecer excedentes
para a indústria química e está disponível a preços
competitivos.

A unidade produtora de metanol teria capacida
de instalada para fabricar de 700 a 800 mil metros
cúbicos anuais, suficientes para substituir as impor
tações brasileiras e representa um investimento· da
ordem de US$350 milhões. Não há problemas com
a matéria-prima, visto que o processamento de dois
bilhões de metros cúbicos diários de gás natural - o
necessário para que se atinjam as metas previstas 
representaria apenas 15% do volume lotai que a Ba
cia de Campos irá produzir a partir de 97, com os
campos gigantes do Pólo Nordeste operando a ple
na carga.

. Para o Secretário Ronaldo Cézar Coelho a refi-
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Diante deste quadro, em que produtores rurais naria do norte fluminense é uma prioridade absoluta.
sem terra são despejados no meio da mata em áre- Só a fábrica de metanol - sem contar as indústrias
as de difícil acesso, em regiões insalubres e endêmi- satélites na área petroquímica - representaria um
cas pela malária e leishimaniose, eu pergunto, Sr. grande salto em adição de renda extra ao Estado do
Presidente: que reforma agrária é esta? Isto é as- Rio e, principalmente, para a sua região mais caren-
sentamento, campo de concentração, ou campo de te de investimentos. A produção de álcool carburan-
extermínio? Qual o retomo social deste projeto? te fluminense é insuficiente para atender a deman-
Chamo isto de contra-reforma agrária. da, pouco menos de 7 mil metros cúbicos/mês para

Sras. e Srs. Deputados, a falta de recurso é a um consumo de 100 mil metros cúbicos mensais. ÁI-
palavra de ordem, mas, para a indústria da desapro- cool carburante que é importado de outros Estados,
priação programada, esta sim, existem recursos, como São Páulo, quando poderia estar sendo produ-
existem TDA, existe vontade política. E o INCRA zido aqui rendendo divisas e ampliando a arrecada-
hoje vive atrás de resolver os problemas das ocupa- ção do ICMS. _
ções de terras pelos sem-terras, dos acampamentos Mesmo com as usinas e destilarias fluminen-
em seus pátios, só reagindo mediante forte pressão. ses recuperadas, o que se espera alcançar com os

Enquanto isto, os agricultores do projeto Jatua- investimentos em irrigação, nos próximos dez anos
rana, no Vale do Anari, mofam e se afundam no haverá carência de álcool carburante. Mais de 90%
mais completo abandono, confiantes que foram nas do consumo intemo continuaria na dependência da
vãs promessas do Governo. . importação, caso não se tenha altemativa para mu-

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia dar o perfil de produção. A mudança possível, com
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. De- uma substancial injeção de recursos públicos e pri-
putados, solicito a transcrição nos Anais do seguinte vados, é a planta da indústria de metanol, capaz de
noticiário e sua divulgação em A Voz do Brasil. obter auto-suficiência a curtíssimo prazo, substituin-

NOTICIÁRIO A QUE SE REFERE O ORA- do as importações por metanol produzido a partir da
DOR: matéria-prima abundante nas jazidas de petróleo e

gás da Bacia de Campos.

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, Pernambuco presencia hoje uma
tragédia, com a série de mortes de pacientes que se
submetiam a tratamento de hemodiálise num hospi
tal em Caruaru.

Em poucos dias foram registrados 23 óbitos,
dos quais muitos provocados por água que não foi
submetida à análise e tratamento adequado..A se
qüência espantosa de falecimentos exige medidas
enérgicas por parte dos poderes públicos, notada
mente do Estado de Pernambuco.

A apuração rigorosa e a punição dos culpados,
inclusive do ponto de vista penal, é a única decisão
que a sociedade pode aceitar. Não há como reparar
os danos causados e os que virão a ser causados.
Muitos pacientes ainda correm risco fatal por terem
feito tratamento.

As vidas não serão recuperadas. Mas os que
concorreram, direta ou indiretamente, para um acon
tecimento que se configura como crime, têm que
responder pelos seus atos.

O fato setye, também, para mostrar o descaso
com que a saúde é tratada. Os direitos essenciais
do cidadão continuam sendo desrespeitados. É pre-
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ciso que ocorram tragédias como essa para provo- ção dos verdadeiros criminosos, e não uma imposi-
car o clamor público. ção da miséria.

O caso específico de Caruaru levou à desco- Tais medidas têm que se basear na educação
berta de outras falhas graves, como equipamentos e no trabalho. Educação, como única forma de liber-
deficientes no tratamento de pacientes com doenças tar verdadeiramente o cidadão, preparando-o para
renais. Se as mortes não tivessem acontecido, es- se inserir no mercado, de um lado, e conscientizan-
ses fatos continuariam, portanto, desconhecidos. do-o de seus direitos e deveres para com a coletivi-

O que está ocorrendo em Pernambuco deixa dade, de outro. Quanto ao trabalho, há necessidade
visível, mais uma vez, a importância de se cobrar o de se estabelecerem urgentemente políticas gover-
respeito a que todo cidadão tem direito, e mais ainda namentais capazes de gerar empregos. Empregos
quando se refere ao seu bem maior, que é a vida. em número compatível com a demanda, sempre

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB _ RJ. Pro- crescente, e remunerados por salários dign?s, sufici-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e ent~~ para que o trabal~ad?r suste~te a SI e_a sua
Srs. Deputados, venho a esta tribuna, no dia de f~mlha, t~rnando-se assim Infenso as tentaçoes da
hoje, para abordar um dos temas que mais têm re- Vida de crimes.
percutido fla mídia nacional, há vários anos, que é o Temos certeza de que muitos poucos são os
problema da segurança pública. que escolhem a via tortuosa de fora-da-Iei por livre e

As recentes prisões dos traficantes Ernaldo espontânea vontade. A maioria nem chega a conhe-
Pinto de Medeiros - o Uê, inimigo público número cer outra forma de vida, como é o caso desse bandi-
um do Rio de Janeiro, e Jorge Luiz dos Santos, o fa- do, o Uê, cuja folha corrida policial iniciou-se ainda
moso Jorge de Acari, realizadas uma em Fortaleza, aos 12 anos, quando, verdadeira criança, já partici-
no Ceará, e a outra em Salvador, na Bahia, são indí- pava ativamente de chacinas, guerras de quadrilha,
cios de que o crime organizado já se prepara para assaltos e assassinatos.
estender os tentáculos além das fronteiras cariocas. Paralelamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

O sucesso desse submundo no Rio é uma o Estado tem que se mostrar também capaz de
ameaça a todo o Brasil. Formou-se já um poder manter o império da lei e da ordem. Uma polícia de-
clandestino, inalcançável pelo Estado, acima do di- sestruturada, infiltrada pela corrupção e minada pela
reito e da lei, um poder amoral, sem ética, incontro- incompetência, não terá forças para desestimular os
lável. que ainda balançam entre o delito e o trabalho ho-

Os traficantes e chefes de quadrilha vivem nesto.
como verdadeiros barões, esbanjando em hotéis de Outro fator que tem servido como incentivo ao
luxo, restaurantes caros e roupas finas. O Sr. Jorg~ crime tem sido a impunidade. Se a justiça não con-
Luiz dos Santos, morto na prisão, chegava a se dar segue punir os que descumprem ~ lei, se nossos
o luxo inclusive de manter um harém, em seu sulta- cárceres não comportam novos condenados e so-
nato de Acari. mente os pobres são apenados, em. nosso sistema,

Deitando raízes no campo fértil das mazelas n~o há como esperar se respeitem as normas do di-
sociais, que nossas elites insistem em ignorar e me- relto.
nosprezar, facilmente essa praga se estenderá a Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se
todo o País, caso nós, homens públicos, encarrega- nossas elites não alterarem suas prioridades, ele-
dos de administrar os destinos desta Nação, não tra- gendo a justiça social e a ética, em lugar da explora-
tarmos de pôr cobro às causas que lhe facilitam a ção e da indignidade hoje vigentes, estaremos cami-
proliferação. Há um risco concreto de que todo o nhando no rumo inexorável da catástrofe - que será
Brasil se transforme em um Rio de Janeiro. a generalização, paratodo o País, do clima de insta-

As medidas para evitar essa catástrofe, no en- bilidade institucional e de insegurança pública que
tanto, não se podem restringir à mera ação policial. hoje caracteriza o Rio de Janeiro.
Jamais a repressão será suficiente para erradicar o É nosso dever, como Parlamentares, alertar o
crime - ou reduzi-lo a um nível aceitável como nor- Governo sobre seus descaminhos. Cabe-nos, mais
malidade - se não vier acompanhada de providênci- ainda, o encargo de forçar esse Governo, quando
as de cunho social, que apresentem à população necessário, a rever suas prioridades, exercendo
dos morros e favelas alternativas viáveis no combate nosso papel de fiscalização e controle do Poder
à marginalidade, que torna a vida fora da lei uma op- Executivo.



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Séxta-feÍra 22 07579

A responsabilidade pelo futuro do Brasil está abranger as três esferas tributantes, sem qualquer
em nossas mãos. excepção, a fim de não frustrar, ainda que parcial-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo mente, os objetivos da salutar medida, parabenizo o
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita Fe-
Sr!!s e Srs. Deputados, a Secretaria da Receita Fe- deral pelo importante passo dadQ.Gontra a' sonega-
deral acaba de anunciar a criação de um cadastro ção, a evasão e a inadimplênda' na área tributária,
único de contribuintes, em conjunto com Estados, esperando a adesão de todos os Estados, o Distrito
Municípios e a Previdência Social, que, segundo o Federal e os Municípios.
Secretário Everardo Maciel, vai acabar com a sone- O SR. DAVI ALVES SILVA (Blocp/PPB - MA.
gação por parte de empresas que pagam o Imposto Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente,
de Renda mas fogem do ICMS ou das contribuições Sr!!s e Srs. Deputados, o tema que volto a abordar,
previdenciárias, por exemplo. desta tribuna, versa sobre o estado das rodovias de

Fiêo feliz com a notícia, nobres colegas, por- nosso País.
que venho lutando por tal medida, aqui no Congres- A malha viária brasileira necessita urgentemen-
so Nacional, desde 1991, quando apresentei a Pro- te de uma ação governamental que decifre como e
posta de Emenda à Constituição nº 48, após minha quando, e de onde virão os recursos suficientes para
experiência como Secretário da Fazenda do Estado a recuperação, conservação e expansão das rodo-
do Paraná, pois, como bem frisou aquela autoridade, via::; brasileiras.
além de reduzir a sonegação, este mecanismo vai O que nos preocupa ainda mais, Sr. Presidente
reduzir a burocracia para os bons pagadores. e Srs. Deputados, é que temos a consciência de que

Assim, as empresas que têm de se inscrever o crescimento e o desenvolvimento do País está ba-
em cadastros distintos, do Ministério da Fazenda, do sicamente atropelado pela falta de conservação de
Instituto Nacional do Seguro Social, dos Estados e nossas estradas. Os dados fomecidos pelo DNER,
dos Municípios, agora o farão com o preenchimento de acidentes com vítimas fatais, é algo realmente
de um único documento. Com o novo cadastro, ao impressionante, acidentes estes, provocados pela
se registrar como contribuinte do ICMS, ou de outro má conservação das estradas e pela falta de expan-
imposto, a empresa estará automaticamente inscrita são,.sem mencionar que a maioria.dos assaltos nas
como contribuinte dos demais tributos, sejam fede- estradas são feitos em locais onde os veículos têm
rais ou municipais. O recadastramento dos atuais que reduzir a sua velocidade em até 10 quilômetros
contribuintes far-se-á oportunamente, em data a ser por hora.
anunciada. Desde o início de meu mandato venho batendo

A adesão ao novo cadastro é voluntária por às portas dos Ministérios competentes e da Presi-
parte dos Estados e Municípios, mas, como forma dência da República, clamando a sensibilização des-
de estimular a participação geral, será condição para se,s órgãos para a situação que atrave!:lsam as rodo-
que tenham o direito de troçqr informações fiscais vias do Estado do Maranhão. Asituação é calamito-
com a União e os demais entes que o integrarem., . . sa ao extremo, tanto que os Parlamentares de meu

A existência de grande número de empresas Estado, muito embora de segmentos contrários, têm
contribuintes do Imposto de Re,nda que sequer exis- defendido as minhas indicações.
tem nos registros da Previdência Social, e vice-ver- Em 9 e 29 de fevereiro de 1996, foi encaminha-
sa, foi Gonstatada pelo INSS, que cruzou as informa- do, pelo Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da
ções dos dois cadastros e realizou estudos a respei- Presidência da República, ao Gabinete do Ministro .
to do assunto, concluindo pela necessidade da me- de Estado do Planejamento e Orçamento, cópia da
dida ora impleméntada. . . Indicação nº 492/96 de minha autoria, que trata da

Como providência complementar, Sr. Presiden- solicitação para recuperação da Malha Rodoviária
te, srªs e Srs. Deputados, com os mesmos objeti- Federal do Maranhão. Solicito sua Transcrição nos
vos, seria conveniente que houvesse também a inte- Anais desta Casa.
graçã'o das respectivas estruturas de fiscalização ou, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, por se
pelo menos, a possibilidade de atuação conjunta de tratar de problemas que venho tentando solucionar,
seus agentes. todas as vezes que se rompem trechos das rodovias

Embora considere que a unificação dos cadas- no Maranhão, sou cobrado pelo povo maranhense.
tros de contribuintes deva ser constitucionalmente Recebi hoje informações de que houve rompimento
prevista e regulada por lei complementar, para na BR-222, no trecho BR-343, na divisa do Piauí



Destaque para 1996
264.815,00
4.700,1,52,00
235.008,00

Destaque para 1996
242.475,00
2.685.863,00
134.293,00

Para licitação e contratação de elaboração
de projetos executivos de engenharia para res
tauração, melhoramentos, reconstrução e cons
trução da Malha Rodoviária Federal do Maranhão
nos segmentos dos trechos abaixo discrimina
dos:

Solicitamos providências de V. Excia no senti
do de destacar recursos orçamentários para licita
ções com vistas à contratação de elaboração de pro
jetos de melhoramentos, restauração e construção
para os subtrechos/segmentos abaixo di~crimina

dos, conforme nossa programação para 1996:

1) Rodovia BR-010IMA,
Trecho: Divisa TOIMA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Impera

triz-Açailândia, Km 219,54 ao Km 289,20, 010 BMA
0450.

Extensão: 69,66
Valores Globais:

Total
Projeto: 264.815,00
Obras: 11.750.380,00
Superv..: 567.519,00

2) Rodovia BR-010/MA
Trecho: Divisa TOIMA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Açailân

dia-Itinga, Km 289,20 ao Km 346,10 - 010 BMA
0470

Extensão: 56,90
Valores Globais

Total
Projeto: 242.475,00
Obras: 8.952.877,00
Superv..: 447.644,00

3)Rodovia BR-010IMA
Trecho: Divisa TOIMA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Carolina-j

Estreito, 3,00 ao Km 97,80 - 010 BMA 0370
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com o Maranhão (Floriano KM-O) divisa MAlTO (KM bilidade econômica, o que é louvável por todos
667.2), subtrecho BR-324/330/MA, acesso ao Muni- aqueles que defende o seu crescimento.
cípio de Balsas. No subtrecho 312/375 - acesso à O Estado do Maranhão vem dando a sua cola-
São Raimundo das Mangabeiras. Diante dessa situ- boração na área produtiva.
ação emergencial, solicito que a Mesa da Câmara A recuperação de estradas dará melhores con-
mande republicar a Indicação de nº 492/96, de mi- dições aos produtores, que conscientes das suas
nha autoria, e que encaminhem este pronunciamen- responsabilidades terão a grandeza de reconhecer o
to às autoridades competentes para que cada órgão trabalho profícuo e redobrado do Governo.
sinta a sua responsabilidade no tocante à liberação Em anexo, segue um demonstrativo do projeto.
dos recursos para recuperação das Malhas Viárias Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1996. -
do Maranhão, não permitindo assim, que vidas se- Deputado Davi Alves Silva.
jam ceifadas, como aconteceu recentemente na BR- RECURSOS
222/MA.

Finalizo, solicitando aos Parlamentares desta
Casa, que dêem apoio aos projetos e indicações
para recuperação das rodovias do nosso País, para
o bem comum de todos.

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Davi Alves Silva)

Requer o envio da Indicação solici
tando ao Ministério do Planejamento e
Orçamento recursos para recuperação da
Malha Rodoviária Federal, no Projeto em
anexo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! que seja encaminhado ao Poder Executivo a
indicação em anexo, solicitando ao Ministério do
Planejamento e Orçamento recursos para recupera
ção da Malha Rodoviária Federal.

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1996. 
Deputado Davi Alves Silva.

INDICAÇÃO N!l 492, DE 1996
(Projeto de Indicação do Sr. Deputado Davi Alves Silva

-PPBIMA)

Excelentíssimo . Senhor Ministro do Planeja
mento e Orçamento

A falta de recursos para a recuperação da Ma
lha Rodoviária Federal do Maranhão, vem causando
grandes prejuízos econômico, social e financeiro às
pessoas que trafegam ao longo das rodovias.

É preciso, Senhor Ministro, que haja um inves
timento do Governo Federal para uma recuperação
urgente que permita o desenvolvimento do Estado e
a tranqüilidade dos usuários.

Estamos conscientes de que o momento é deli
cado, o país passa por uma transformação de esta-
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Destaque para 1996
481.339,00

Destaque para 1996
6.744.245,00
337.218,00

Destaque para 1996

2.885.893,00
234.290,00

Destaque para 1996
341.370,00
2.050.056,00
102.503,00

Destaque para 1996
438.163,00
1.230.874,00
61.544,00

Destaque para 1996
268.110,00
4.468.850,00
223.425,00

Obras: 9.626.794,00
Superv.: 673.875,00

8) Rodovia: BR-222/MA
Trecho: Divisa PIIMA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Santa

Inês (Entra. BR-316 (B) - Entr. MA .
006 (B) (p/Arame) - Km 364,30 ao Km 505,50
222 BMA 0630/0650
Extensão: 111 ,20
Valores Globais:

Total
Projeto: (Recurso 1995)
Obras: 823.913.080,00 16.760,156,00
Superv..: 1.197.154,00 838.008,00

9) Rodovia BR - 230IMA
Trecho: Divisa PIIMA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Balsasa

(Entr. BR-3241MA 330) - Riachão (Entr. MA 132) Km
405,60 ao Km 480,20 - 230 BMA 1050

Extensão: 74,60
Valores Globais:

Total
Projeto: 341.370,00
Obras: 10.250.279,00
Superv.: 512.514,00

10) Rodovia: BR-2301MA
Trecho: Divisa: PIIMA e Divisa MAlPA

. Subtrecho/Segmento -:-, Código PNV: Riachão
(Entr. MA 132) - Carolina (Entr. BR-010 (A) - Km
480,20 ao Km 598,80 - 226 BMA 0940 346,10 
010 BMA0470

Extensão: 91,40
Valores Globais:

Total
Projeto: 438.163,00
Obras: 12.308,736,00
Superv.: 615.436,00

11) Rodovia BR-2261MA
Trecho: Divisa PIIMA e Divisa MAlTa
Subtrecho/Segmenta - Código PNV: Estreito

(Entr. BR-010 (B)/230IMA 136 - Divisa MAlTa - Km
598,00 Km 598,80 - 226 BMA 0940

Extensão: 0,564 (OAE)
Valores Globais:

Total
Projeto: 268.11 O,QO
Obras: 4.468.550,00
Supe{V.: 223.425,00

12) Rodovia BR-135/MA
Trecho: São Luiz - Divisa MAlPI

Extensão: 94,80
Valores Globais:

Total Destaque para 1996
Projeto: 375.408,00 375.408,00
Obras: 12.470.155,00 2.494.031,00
Superv..: 623.507,70 147.452,00

4) Rodovia: BR-2221MA,
Trecho: Divisa PI/MA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Chapadi

nha - Acesso a Preso Vargas, Km 76,30 ao Km
169,20 - 222 BMA 0410/0450/0470

Extensão: 93,30
Valores Globais:

Total: Destaque para 1996
Projeto: 124.000.00 124.000,00
Obras: 11.075.243,00 3.333573,00
Superv..: 553.762,00 166.129,00

5) Rodovia BR-22/MA
Trecho: Divisa PllMAe Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Acesso a

Preso Vargas - Outeiro Km 169,20 ao Km 221,60
Extensão: 52,00
Valores Globais:

Total: Destaque para 1996
Projeto: 69.440,00 69.440,00
Obras: 5.991.747,00 1.797.524,00
Superv... : 299.587,00 89.876,00

6) Rodovia: BR-2221MA' .
Trecho: Divisa PIIMA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Miranda

do Norte - estaca Zero (ou Bela, Bela Vista) Entra.
BR-316 (A) - Km 252,70 ao Km 354,80 .

222 BMA 0550/0570/0590
Extensão: 102,10
Valores Globais:

Total
Projeto: (Recurso 1995)
Obras: 13.488.489,00
Superv.. : 674.424,00

7) Rodovia: BR-0101MA
Trecho: Divisa TO/MA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV:'Contorno

Rodoviário de Imperatriz (BR,;.010/MA) - Bananal 
Camaçari - Lagoa Verde

Projeto: Implantação (Construção) -Duas OAE
(s) sobre o rio Cacau - 9O,00m

- Ponte sobre o rio Lagoa Cercada.
Extensão: 25,00
Valores Globais:

Total
Projeto: 481.339,00



valor

10.139,97
202.083,92
303.171,56
711.770,92

57.423,14
77.811,08

66.309,73
100.414,87
50.749,01

305.134,44

4.600.000,00

102.877,85
1.297.130,06

9.181.016,55

Conservo

Conservo

Tipo Despesa

15-1-96

Dat.Venci

17-1-96

Nome

Objeto da indicação n9 492196 (MTIDNER) Apro-
vado 1.296.000,00
Emergência Belém-Brasília BR-010

Repasse para DERlMA

RodoIérrea
Construtora
de Obras
LIda.

Planor
Construções
e Comércio
LIda.

Total R$

Inter 17-1-96
Engenharia LIda.

Destaque para 1996
125.000,00
9.626.794,00
461.339,00

Destaque para 1996
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Subtrecho/Segmento - Código PNV: São Luís Davi Alves Filho, Deputado Federal, PPB.
- Estiva - Km Oao Km 24,83 -135 BMA Ofício nº 411/95, de 5-4-95, do Sr. Ministro

Projeto: Recuperação e rerço estr. Pon- dos Transportes restabelecendo o OHcio nº 15/95,
teslMosquitos do Senhor Deputado Federal Davi Alves Silva, re-

Extensão: 0,4566 (OAE) cursos ao OGU/95, no valor de RS10.823.118,00,
Valores Globais: para restauração da BR-222, Trecho Santa

Total Destaque para 1996 Inês/AçailândialMiranda do Norte e BR-010, Tre-
Projeto: 210.340,00 210.340,00 cho ImperatrizlAçailândialltinga - Obras Emergen-
Obras: 2.766.720,00 2.766.720,00 ciais aprovadas em Projeto de Indicação do Se-
Superv.: 148.466,00 148.436,00 nhor Deputado Davi Alves Silva, conforme OHcio
13) Rodovia BR-135/MA, nº 447/95, do Sr. Diretor-Geral do DNER, Dr. Tar-

Trecho: São Luís - Divisa MAlPI císio Delgado. DNER/Serviços de Operações de
. Subtrecho/Segmento - Código PNV: (Duplica- Crédito/Subsistema de Controle Financeiro/ Rela-

ção e restauração) - São Luís - Estiva - Km O ao ção Geral das Previsões de Pagamentos por Cre-
Km 24, 83 dor

Extensão: 24,83
Valores Globais:

Total
Projeto: 125.000,00
Obras: 9.626.794,00
Superv.: 461.339,00

14) Rodovia BR-222/MA,
Trecho: Divisa PI/MA e Divisa MAlPA
Subtrecho/Segmento - Código PNV: Obras

emergenciais de recuperação do corpo estradal/pon
tos críticos) Santa Luzia - Bom Jesus das Selvas
Km 434,30 ao Km 672,70

Extensão: 238,70
Valores Globais:

Total
Projeto: (Recurso 1995)
Obras: 12.638.910,00 8.369.910,00
Superv.: 613.450,00 418.496,00

15) Rodovia BR-135/MA (Viadutos x acessos)
Trecho: São Luís - (Km O) - Peritoró (trevo)
Subtrecho: São Luís - Estiva
Intersecção BR-135 X Acessos Aeroporto X

Terminal Rodoviário de Passageiros X Centro da Ci
dade de São Luís/MA

Extensão: 800,00 - Viadutos + Alças de Aces-
sos

Valores Globais:
Total Destaque para 1996
Projeto: 328.000,00 328.000,00
Obras: 4.200.000,00 2.360.000,00
Superv.: 200.000,00 220.000,00

16) Conservação da Malha Rodoviária Federal do
Maranhão

Destaque para 1996
Projeto: 8.000.000,00
Total... R$164.873.053,OO R$ 86.893.841,00

Recursos Aprovados a ser libemdo....R$1.642.1 01 ,45
Aprovado recursos emergenciais para as BRs

222 e 230, Processos n9s 512.50000493196,
512.50000494/96, 512.50000221/96 e 276/96 e
277/96.

Objeto da Indicação nº 492/96, de autoria do
Senhor Deputado Davi Alves Silva, R$18.740.0oo,00
(dezoito milhões, setecentos e quarenta mil reias).

Obra do Projeto de recuperação emergencial
da BR-222, Trecho AçailândialSanta Inês/Estaca
Zero/Miranda, conforme Qfício nº 21/95, datado de



Dentro desse quadro altamente positivo devem
ser levantadas, contudo, algumas preocupações.

A primeira delas refere-se à situação das con
tas públicas que apresentaram em 1995 um déficit
operacional superior a4% do PIS, apesar do signifi
cativo aumento da arrecada,ção federal. O déficit
mencionado decorreu do desájuste financeiro dos
Estados e Municípios, da eliminação dos ganhos in
flacionários, e do crescente ~umento das despesas
com pessoal - herança do Governo passado - e
com a .Previdência, provocada substancialmente
pelo aumento do salário mínimo.

Uma segunda preocupa~ão está relacionada
com o déficit da balança comercial, que só não foi
maior em decorrência da boa performance dos pre
ços das commodities, das medidas emergenciais
de contenção temporária das importações e das res
trições nas áreas monetária e creditícia que afeta
ram o nível de renda ede emprego. A exportação de
produtos industrializados ficou aquém das expectati
vas, tendo o Brasil perdido alguns importantes mer
cados, conseguidos com dezenas de anos de per
sistência, esforço e trabalho.

A terceira preocupação refere-se ao excessivo
aumento da dívida interna que superou 110 bilhões
de reais e que decorreu do desajuste fiscal que le-
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10-4-95, de autoria do Senhor Deputado Davi Alves vou o Governo a praticar taxas de juros desproporci-
Silva, confirmado através do Ofício nQ 447, datado onalmente elevadas.
de 1º-6-95 do Diretor-Geral do DNER, Senhor Tarcí- Em que pese o crescimento de 4% do PIB, mo-
sio Delgado, aprovado pelo parecer Técnico nº PAPo tivado principalmente pelos resultados do primeiro
95152 MTOO55, em 5-7-95, pelo Engenheiro Tito semestre, o desemprego em importantes segmentos
Carvalho Frota Correia, Chefe da Divisão de Estu- industriais - autopeças, calçados, tecidos, indústria
dos e Projetos. naval e da construção civil - aumentou consideravel-

O SR. FRANCISCO DORNELLES (BlocoIPPB mente.
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- Uma visão unilateral dos problemas que en-
dente, srªs e Srs. Deputados, o ano de 1995 termi- frenta o Plano Real pode levar a decisões que, solu-
nou com um resultado extremamente positivo na cionando alguns deles, poderá criar outros de maior
área econômica. A inflação mensal que superou gravidade.
50% em 1994, fechou o ano em nível inferior a 2%. A redução das taxas de juros, por exemplo,
O comércio exterior aumentou consideravelmente. têm efeito positivo na redução do déficit público e
As reservas internacionais alcançaram o patamar de constitui um instrumento importante para o incre-
aproximadamente 50 bilhões de dólares. Um clima mento da atividade econômica, aumentando o nível
de confiança caracterizou o relacionamento dos in- de renda e de emprego. Por outro lado, pode reduzir
vestidores nacionais e estran'geiros com o Governo. o ingresso da poupança externa, dificultar a rolagem
O Programa de Privatização; embora mais lento do da dívida interna, aumentar a demanda e pressionar
que' se projetava, caminhou com firmeza e determi- os preços. A maior aceleração do ajuste da taxa de
nação. O Produto Interno Bruto cresceu 4%, apesar câmbio pode ter reflexos positivos no aumento dos
das medidas restritivas que a área econômica foi saldos comerciais e no resultado das contas-corren-
obrigada a tomar em decorrência da crise do México tes podendo, no entanto, ter efeito negativo na políti-
que causou enormes distúrbios na administração ca de combate à inflação.
das contas externas. Todas estas situações conflitantes constituem

um complexo conjunto de decisões, que vai exigir
uma administração financeira compefente, firme e
cautelosa.

Na escolha dos diversos instrumentos de políti
ca econômica uma preocupação deve ser constante
- e estabilidade da moeda - pois sem ela não existe
sociedade organizada, justiça sOCial, crescimento
sustentado da renda e do emprego.

A reforma do Estado, principalmente nas áreas
patrimonial, administrativa e previdenciária são tam
bém peças fundamentais para a consolidação, em
1996 do Plano Real.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocoIPTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, Pirassununga perdeu um
grande benfeitor. Faleceu nesta última quinta-feira,
dia 14, o médico, Dr. André Lírio Filho.

Nasceu na Bahia há 76 anos, formou-se em
medicina, na Universidade Federal da Bahia e, ainda
moço, veio residir em Pirassununga.

Durante toda a sua vida, dedicou-se à medici
na e como servidor estadual comandou por mais de
trinta anos, o Posto Estadual de Saúde, dando toda
a sua dediqlção e carinho à população pirassu'lun
guense. Foi um benfeitor permanente das entidades
filantrópicas da cidade e da classe menos favorecida
e carente das periferias de Pirassununga.
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Quero, desta tribuna, Sr. Presidente e nobres ção que sofre o povo Bahai, pois a pena para quem
Deputados, registrar o meu voto de pesar à família faz o mesmo no Irã é a morte certa.
do saudoso Dr. André Lírio Filho, um homem, que Não vou aqui fazer o relato das violências prati-
dedicou toda a sua existência em servir seu seme- cadas contra o povo Bahai. Seus próprios membros
lhante como se fosse a ele próprio. o farão, com muito maior propriedade, em seguida.

Perde minha cidade um grande homem e um Quero ressaltar apenas que, na condição de berço
grande médico. Eu perco um grande amigo. da civilização, repositório de uma cultura milenar,

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia estudada nas escolas e universidades, é inadmissí-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. vel que o Irã sirva de exemplo para a barbárie insti-
Deputados, em nome da Comissão de Direitos Hu- tucionalizada.
manos da Câmara dos Deputados, quero saudar a Mais que isto, o Irã não apenas participou da
todos os Rresentes. Temos entre nós representantes Conferência de Viena, de 1993, mas sediou a pri-
de entidades, partidos, deputados, etc. meira conferência da ONU sobre direitos humanos,

Após um ano de funcionamento da Comissão que ocorreu em 1968, em Teerã. Ora, é a própria
de Direitos Humanos, esta é a primeira ocasião em conferência de Viena que consagrou, por unanimida-
que promove'Tlos um ato público sobre uma causa de, a legitimidade da preocupação internacional com
internacional. Com tantas violações ocorrendo cotidi- os direitos humanos.
anamente no Brasil, estávamos no ano passado O Governo brasileiro tem demonstrado sua in-
como que aturdidos com o volume e a gravidade das tenção de desempenhar um p~pel de liderança mun-
denúncias que recebíamos. dial na área dos direitos humanos. O momento atual

Mais que uma questão doméstica, os direitos é oportuno para que esta intenção se traduza em ati-
humanos são, no entanto, uma preocupação de todatudes concretas. A Comissão de Direitos Humanos
a humanidade. Não há barreira, muro, cerca, frontei- da ONU está reunida nestes dias em Genebra e o
ra, distância ou diferença religiosa, cultural ou étnica Brasil é membro efetivo. Estamos com a responsabi-
que possa justificar a indiferença com o sofrimento Iidade, portanto, de cobrar a observância dos trata-
alheio. dos internacionais de direitos humanos, apoiando re-

No Brasil esta consciência da universalidade soluções duras contra os países violadores.
dos direitos humanos ainda está pouco desenvolvi- Muito obrigado.
da. Poucos se sensibilizam com os horrores da Bós- O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
nia, de Ruanda ou de Angola. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De-

As preocupações da comunidade internacional putados, BiII Gates é a grande vanguarda da moder-
com os direitos humanos ainda é vista por muitos nidade com a estrada do futuro. A princesa Diana
como ingerência em assuntos internos, e a grande .ocupa espaço na mídia em todo o mundo para reve-
preocupação é com a imagem do Brasil no exterior. lar os seus casos extraconjugais e a decadência da

A Comissão de Direitos Humanos tem um com- monarquia. O mundo oriental vive às voltas com o
promisso, no entanto, de modificar esta visão atrasa- terrorismo. E, no país do carnaval e do futebol, dis-
da, contribuindo para a sensibilização da opinião pú- cute-se o roubo dos engravatados; o golpe continua-
blica. Reconhecemos a legitimidade do monitora- do de banqueiros inescrupulosos que tem abalado
mento dos órgãos internacionais e da cobrança dos profundamente o sistema financeiro brasileiro, com-
países individualmente. prometendo todos os setores da economia.

É chegada a hora, portanto, de o Brasil exercer Gostaríamos que a 21 de março, data em que
também seu direito de cobrar a aplicação dos direi- se comemora o Dia Internacional de luta contra o
tos humanos fora de seu território. Mais que um di- Preconceito Racial, que as manchetes publicadas
reito, trata-se antes de um dever próprio de qualquer em todo o mundo fossem outras, que esquecêsse-
instituição que se pretenda civilizada. mos, por um só dia, a estrada do futuro de BiII Ga-

Ao assumir a causa da comunidade Bahai, a tes, os casos da princesa Diana, e que o terrorismo
Comissão de Direitos Humanos pretende devolver a do Oriente Médio e a corrupção de determinados se-
solidariedade da comunidade internacional, que era tores da burguesia brasileira cedessem espaço, na
a única voz capaz de 'denunciar as atrocidades da mídia, para discussão desse tema importante é que
ditadura quando o povo estava amordaçado. atinge a todos nós, em todo o mundo: o precOnceito

Da mesma forma, só nós, que estamos em um racial.
regime democrático, podemos denunciar a persegui- Sabemos das dificuldades que encontraremos



A CASFé uma Caixa de prestação de assis
tência de saúde aos funcionários do Basa e a seus
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para dar notoriedade a este tema, mas nós, do Insti- ver a concessão de um canal de rádio para a comu-
tuto Cidadania e Unidade, temos um sonho, tal qual nidade negra brasileira, (a exemplo dos canais con-
o sonho que teve o líder negro americano Martin Lu- cedidos às igrejas), para que possamos divulgar a
ther King, que não viveu o bastante para vê-lo reali- nossa cultura, desmistificar e dignificar a nossa inte-
zado. Que um dia a terra seja realmente um só país Iigência e mostrar a nossa beleza como povo, sujeito
onde as crianças negras, brancas e amarelas pos- de uma história de dor e heroísmo, de martírio e gló-
sam andar de mãos dadas em qualquer lugar do ria tantas vezes usurpadas.
mundo abolindo o preconceito e as desigualdades Para finalizar, quero registrar meus agradeci-
sociais. . mentos ao Instituto Cidadania e Unidade, pela con-

Hoje, porém, esta unidade racial tão desejada tribuição dada a esse pronunciamento.
por King, Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Pronuncia o se-
não acontece em nenhum lugar. O negro é massa- guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
crado e sempre condenado nos Estados Unidos, tal tados, no dia 22 de fevereiro do corrente, o Tribunal
qual Mike tyson, mesmo sendo ídolo no país do de Contas da União aprovou um acórdão que pode-
boxe. Crianças negras não são aceitas nas escolas, rá trazer sérias e maléficas conseqüências, para o
consideradas exclusivas para brancos, como na Áfri- funcionalismo do Banco da Amazônia. Ocorre que
ca do Sul; enquanto que, no Brasil, o negro continua no referido acórdão, o TCU preceitua que o Basa
excluído da universidade, do mercado de trabalho e deverá providenciar o ressarcimento dos valores re-
incluído nas,c1asses dos desdentados, dos pés des- passados a CASF - Caixa de Assistência dos F\.Jnci-
calços, dos famintos, das prostitutas, dos meninos onários do Basa - em 1991, e conseqüentemente
de rua e dos ,presidiários. daí por diante. Mesmo que, mais adiante, no mesmo

Aqui no Brasil, avançamos a partir da eleição acórdão seja feita a liberação deste ressarcimento
do sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, que in- especificamente para o ano de 1991, a conclusão do
clusive já publicou. livros sobre o tema, abordou o TCU é que o mesmo não poderá ocorrer para os
assunto na proposta de governo: Mãos à Obra Bra- anos posteriores, o que obrigaria a CASF a ressarcir
sil, item 5.6 pág. ~38, nomeO,u Pelé, como o primeiro o Basa de toda sua contribuição de 1992 a 1995 e a
Ministro Negro da História do Brasil, esteve conosco realizada em 1996, o que, sem sombra, de. dúvidas,
participando das comemorações dos 300 anos da levaria à inviabilização da referida Caixa.
morte de Zumbi em Palmar.es - Alagoas, apesar de O TCU baseou sua decisão no disposto no De-
não ter ido à Serra da Barriga como estava progra- creto nº 99.509, de 5-9-90, que afirma: .
mado. . , Art. 1º - Fica vedado aos órgãos e entidades

Recentemente Fernando Henrique Cardoso re- da Administração Pública Federal direta, autárquica
cebeu no Palácio do Planalto representantes da co- e fundacional, bem assim às empresas públicas, so-
munidade negra para discutir e' reconhecer oficial- ciedades de economia mista e demais, entidades
mente, como Presidente da República, o preconceito controladas direta e indir~tar:nente pela Un~ão, efetu-
contra o negro no Brasil, oportunidade em que apro- ar, em favor de clubes ou outras sociedades civis,
veitoupara se fotografar ao lado do militante da co- de caráter social ou esportivo, inclusive os que con-
munidade negra' e sindicalista, Vicentinho, que, na greguem os respectivos servidores ou, empregados
hora da foto, brincou acertadamente dizendo: Vocês e seus familiares:
só nos chamam para isto, enquanto que as negocia- I - Contribuições pecuniárias a qualquer título;
ções da Previdênçia ficam indefinidas. Parece que o TCU cometeu um duplo equívoco

Entendemos, portanto que, de fato Fernando na interpretação do referido decreto., Primeiro, em
Henrique Cardoso acenou para a comunidade ne- relação aos motivos mais amplos e não especifica-
gra. Contudo, efetivamente, muito pouco tem sido mente jurídic<;>s de sua expedição. O decreto visa
feito em prol da queda do preconceito. Estamos fora claramente impedir o repasse de recursos públicos
de tudo, do sistema de concessões das comunica- as entidades citadas, em ~ecorrência de impedir
ções, por exemplo. Fernando Henrique Cardoso, gastos vultosos que não estejam abrangidos em
que SE;! mostra sensível à questão do negro no Bra- suas atividades fins e que sangrem assim suas re-
sil, e que, inclusive, se diz mulatinho, e com um pé ceitas. Ora, o caso da CASF é em tudo o oposto a
na ~zinha, poderia aproveitar essa sua sensibilida· isto.
de para com as nossas questões, e autorizar o seu
Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, a promo-
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dependentes, atendendo cerca de 15.429 pessoas, vidas pelo Banco do Brasil S.A. no sentido de com-
entre funcionários, aposentados e dependentes. prar, de sócios privados, participações substanciais
Neste sentido, o investimento do banco em sua ma- em empresas das áreas de seguro, previdência pri-
nutenção vai no sentido de garantir a manutenção vada aberta e capitalização.
de assistência de saúde a seus quadros. Medida A cada dia, a imprensa noticia uma nova inves-
esta que, se já é elementar em qualquer empresa, é tida do Banco do Brasil nesses setores. Iniciou-se
ainda mais premente no caso do Basa, uma vez que com a assunção do controle de sociedade corretora
seu quadro de pessoal é formado por pessoas já de de seguros, avançou na participação em entidade de
meia idade para frente, uma vez que já há 18 anos previdência privada e, mais recentemente, sobre
não se realiza concurso para a admissão de pesso- empresa de capitalização e de seguro 'saúde. Tam-
aI. Portanto, tal procedimento de forma alguma signi- bém noticiou-se pelos jornais a compra por uma ins-
fica a criação de um privilégio, mas é medida geren- tituição financeira, a pedido do Banco do Brasil, do
cial importante para o bom funcionamento da institui- controle acionário da Seguradora Brasileiro-lraquia-
ção. Por outro lado, os gastos do Basa com a manu- na, da qual o Banco do Brasil detinha, indiretamente,
tenção da referida Caixa são irrisórios, significando metade do capital.
1,5 da folha de pagamento, enquanto que os funcio- Surpreendem-se que o Congresso Nacional
nários contribuem com o dobro - 3%. No total do or- não seja consultado sobre essas. iniciativas, quando
çamento do Basa esta despesa representa tão-so- se sabe que a Constituição Federal· exige, em seu
mente 0,05%. art. 37, incisos XIX e XX, autorização ~egislativa para

O segundo equívoco do TCU, este mais grave, que sociedade de economia mista adquira, direta-
está na interpretação do tipo de entidade alcançada mente ou através de subsidiária, partieipação no ca-
pelo decreto e que estariam proibidas de receber re- pital de empresa privada.
cursos públicos. No próprio decreto, existem já exce- Surpreendem, mais ainda, as ações do Banco
ções às contribuições para a manutenção de esco- Co Brasil tomadas na atual gestão. A polftica pe de-
las e entidades fechadas de previdência, isto porque sestatização, eleita como prioridade do Governo e
estas são entidades que estão na orla do conceito necessária à comunidade do Plano Real é frontal-
de seguridade social. Ora, a CASF é uma entidade mente contrariada pelo Baneo do Brasil, sem que
de seguridade social. A própria Constituição Federal, nada aconteça, nem ap menos explicações sobre as
em seu art. 194, define o conceito de seguridade so- causas que levaram a Instituição a adotar tais proce-
cial, afirmando: A seguridade social, compreende dimentos. , ,
um conjunto integrado de ações de iniciativas dos Na verdade, todos reconhecemos a importân-
poderes públicos e da sociedade, destinadas a as- cia do Banco do Brasil como ballco de fomento, bem
segurar os direitos relativos à saúde, previdência e à como sua relevância no papel de,financiador do se-
assistência social. Ou seja, a CASF não é somente tor agrícola. Não posso entender, porém, que o Es-
uma entidade social, como um clube ou uma associ- tado, através de uma instituição bancária oficial, ve-
ação recreativa, mais uma entidade de seguridade nhaa disputar. com o setor privado negócios nos
social e que, portanto, não deve haver ilegalidade na mercados de seguros, previdência privada e capitali-
transferência de poucos recursos do. Basa para seu zação, já extensamente explorados por empresas
funcionamento, quanto mais isto configura verdadei- privadas.
ro investimento na manutenção do bem-estar da for- Além dessa atuação parecer descabida e ino-
ça de trabalho do banco. portuna, por desviar o Estado de suas atribuições tí-

Neste sentido, rogo· ao TCU que acolha os re- picas e vitais, o Banco não observa o que estabele-
cursos interpostos contra esta esdrúxula decisão e ce o texto constitucional no seu'art. 173, ao meneio-
faça assim desaparecer esta verdadeira espada que nar que, ressalvados os casos previstos na Constitu-
paira sobre os direitos docfuncionalismo do Banco da ição, "somente admite a exploração pelo Estado de
Amazônia~ atividade econômica quando necessária aos impera-

o SR. RUBEM MEDINA (BlocO/PFL - RJ. Pro- tivos da segurança nacional ou a relevante interesse
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e coletivo(...)".
Srs. Deputados, na qualidade de Presidente da Sub- A agravar o caso, as informações divulgadas
comissão de Desestatização desta Casa, considero sobre os mencionados empreendimentos do Banco
ser meu dever solicitar informações ao Governo Fe- do Brasil dão margem a diversas outras indagações:
deral a respeito das ações que vêm séndo desenvol- que critérios foram utilizados para a escolha de sóci-



Justificação

Os microcomputadores pessoais (note
books e lap tops) deixaram de ser objeto
de luxo e passaram a ser ferramentas de
trabalho e instrumentos de desenvolvimento
intelectual, dos quais o País não pode abrir
mão no processo de desenvolvimento e de
avanço tecnológico.

A reserva de mercado imposta ao País
durante vários anos fez com que ficássemos
à margem da verdadeira revolução provoca
da pela expansão dos computadores em
todo o mundo, atraso esse que somente nos
últimos anos temos lutado para reparar.

A isenção do imposto de importação
para microcomputadores pessoais, como
previsto no presente projeto de lei, afigu
ra-se-nos como a forma mais razoável
ágil e barata de colocarmos os cidadão~
em contato com o que há de melhor e
mais atual em termos de tecnologia de
informática.

Ao conferir competência ao Poder Exe
cutivo para regulamentar "as condições de
reconhecimento quanto à atualidade dos re
cursos, aos níveis tecnológicos e à compati
bilidade do equipamento às condições técni
cas correntes no mercado nacional, bem
como quanto às especificações mínimas ne~

cessárias", visa o projeto de lei, principal
mente, evitar a importação de equipamentos
obsoletos, diametralmente opostos aos obje
tivos maiores da isenção proposta.

Certamente a isenção ora proposta
não acarretará perdas tributárias significati
vas ournesmo significará ameaça à indús
tria nacional concorrente, que aliás não pro
duz eqlJipamentossimilares, mas sim, quan
do muito, os importa de outros países e os
coloca .no mercado nacional a preços ina
cessív~is à maioria da população.

Diferente, portanto e por exemplo, do
caso dos caros relógios de pulso, que che
gam muitas das vezes a custar mais do que
cinco vezes o preço .de um computador pes-
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~s. ou empresas nas quais aquele banco decidiu par- sárias para efeito da isenção do imposto de
tlclpar? Houve licitação pública exigida pela lei quan- importação.
do entidade governamental contrata com particula- Art. 39 Esta lei entra em vigor na data
res? de sua publicação.

Como se observa, no momento em que o País Art. 49 Revogam-se as disposições em
caminha para limitar as funções do Estado, o Banco contrário.
do Brasil S.A. lança-se em atividades já ocupadas
pela iniciativa privada, sem consulta aos acionistas
do Banco do·Brasil e sem a necessária autorização
do Congresso Nacional. .

Por todos esses motivos, encaminhei requeri
mento de informações dirigido ao Exm9 Sr. Ministro
da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, para que
este preste amplos'esclarecimentos a respeito das
operações desencadeadas pelo Banco do Brasil à
revelia do Poder Legislativo e, seguramente, da polí
tica traçada pelo' próprio Governo Federal.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB -SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, apresentamos hoje 0 seguinte projeto de lei
que es~abelece isenção dormposto de Importação
para microcomputadores de uso pessoal, trazidos do
exterior como bagagem.

Ele está assim redigido:
"Art. 19 Ficam isentos do Imposto de

Importação os microcomputadores portáteis
de fabri~ação estrangeira (conhecidos' por
note books ou lap tops") e destinados a
uso pessoal, que ingréssarem no País como'
bagagem de passageiro procedente doexte
rior.

§ 19 A isenção de que trata este artigo
é limitada áum micro-eomputador por pas
sageiro e somente seap'lica aos equipamen
tos que, comprovadamente, disponham de
recursos e níveis tecnológicos atuais ese
ajustem às condições técnicas correntes no
mercado nacional.

§ 29 O passageiro que se valer do be
nefício da isenção de que trata esta lei, so
mente fará jus a nova isenção similar, quan

'do de novo ingresso no País, após passa"
dos 6 (seis) meses da primeira concessão e
assim sucessivamente.

Art.2º O Poder Executivo regulamen
tará a isenção prevista nesta lei,estabele
cendo as condições de reconhecimento
quanto à atualidade dos recursos, aos ní
veis tecnológicos e à compatibilidade do
equipamento às condições técnicas cor
rentes no mercado nacional, bem como
quanto às especificações mínimas neces-
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soaI. Estes os passageiros trazem no pulso, regidas pelo Poder Público. Estamos fazendo uma
não declaram, a alfândega sequer dá aten- revisão constitucional e temos que ficar atentos não
ção ou questiona e não trazem qualquer be- só para modificar, suprimir, alterar e dar nova reda-
nefício palpável para o País, ao contrário do ção ao texto da nossa Carta Magn~, mas tambem
que um microcomputador pode proporcio- par adequar o texto constitucional de forma explícita,
nar. facilitando sua interpretação.

Espera-se, desta forma, minorar a de- Utimamente, porém, o Poder Público vem insti-
fasagem tecnológica ainda existente na área tuindo Fundações, para prossecução de objetivos de
e contribuir para os avanços que o País re- interesse coletivo - educação, ensino, ,pesquisa, as-
clama." sistência social, etc: Com personitiçação de bens

Contamos, pois, Sr. Presidente, com o apoio públicos e, em alguns casos, fornecendo subsídios
dos eminentes colegas para a aprovação do presen- orçamentários para sua manutenção, passou-se a
te Projeto. atribuir personalidade pública a e~$~$ entidades, a

Era o que tinha a dizer. ponto de a própria Constituição da República de
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro- 1988, encampando doutrina existente, ter instituído

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e as denominadas Fundações Públicas, ora chaman-
Srs. Deputados, existe hoje uma lacuna na legisla- do-as de Fundações instituídas e ma'ntidas pelo Po-
ção que estatui as Fundações e Autarquias do Po- der Público (art. 71, incisos 11, 'l!Je ív;. art. 169, pará-
der Público, em todas as esferas, municipal, estadu- grafo único; art. 150, § 2º, art. 22, ihciso XXVII), ora
aI e federal. Essa condição permite, entre outras de Fundação Pública (arts. 37, irtcdso XIX, e caput
questões, a contratação de funcionários sem o ins- do art. 19 das Disposições G(:lràis' e 'Transitórias),
trumento do concurso público. A indefinição ora exis- ora Fundações mantidas pelo Podêr Público (art. 37,
te na personalidade jurídica entre o Decreto nº 200, inciso XVII), ora simplesmente; 'Fundação (art. 163,
no art. 5º inciso IV, que considera Fundação Pública, inciso 11). . , • . ,
pessoa jurídica de direito privado, e o art. 37, inciso Imperativo se torna, que ,sejám as Fundações
XVII, da Constituição Federal, que denomina apenas Públicas, especificadas na Gonst~uição Federal,
Fundação. como entidades de'Personalidade'J,urtdica Pública.

Assim, torna-se imperativo que uma Fundação Corrigi-se, assim, o quaefro,.qon,fúso, em que o
mantida pelo. Poder Público, em qualquer esfera, Decreto-Lei nº 200,' art. 59,' inciso IV, considera a
seja considerada de direito público, obedecendo à Fundação Pública Pessoa JurídiCa' de Direito Priva-
legislação concernente bem como os direitos e de- do, colidindo com os princípios Ge'rais do Direito Ad-
veres atribuídos aos órgãos públicos. ministrativo e Constituição Federal. .

É inadmissível que alguns Prefeitos, Governa- Tal contexto, permite, atuaimente, que Funda-
dores e até mesmo Ministros de Estado com objeti- ções Públicas mantenham em ~euq'uadrofunéional
vos escusos de burlar a nossa legislação (que em pessoas contrata~as pelo regime' da cemsolidação
alguns pontos demonstra fragilidade), usem esse das Leis do Trabalho, afrontando aConstituição (art.
subterfúgio, recorrendo ao condenável recurso da 37, incisos I e 11), que estabel~ée o instituto dô con-
criação de uma Fundação para absorver funcionári- curso público. ' .' . . ,. ' ,,'
os, criar cargos para apadrinhados, materializando A inclusão do dispositiv~ de 'minha autbÍié. põe
na prática o Fisiologismo, que todos nós repl1dia- termo a grande confusão existente hoje,' ~rr que
mos, expediente esse que no passado serviu para Fundações Públicas são tratadas com dupla p'erso-
inchar a máquina estatal, onerando o contribuinte, nalidade jurídica; o que viabiliza distorções,' .<::Om a
falindo o Estado e conseqüentemente impedindo-o contratação de pessoal sem ó c'umprimento,'ào nto
de executar obras de interesse social por falta de re- legal estabelecido na Carta Magna brasileihL' ,

.. , " r' t·f

cursos do erário público, comprometido com uma fo- Esperamos, pois, contar com o ap,ôió' a,ê. 'nos-
, '", ..., l

lha de pagamento na maioria das vezes ociosa. sos ilustres Pares para aprovação da propoftta:~

Quando o Poder Público institui uma Funda- O SR. NESTOR DUARTE (Bloco/PMPE.f'::" BA.
ção, esta deverá atender ao interesse coletivo. Por Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pr~$.igen~e,

isso, Sr. Presidente, estou apresentando Proposta srªs e Srs. Deputados, o PMDB, Partido aóMovi-
. ,·.,l 1

de Emenda à Constituição que acrescenta § 7º ao menta Democrático Brasileiro, nasceu, há' 30 anos,
inciso XXI, do art. 37, que visa preencher esta lacu- com o Movimento Democrático Brasileiro; Mbé, sob
na, dando caráter público às fundações e autarquias .o signo da contestação e Q, da grandezá::-'C6ntest-
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ação à ilegitimidade institucional, que infelicitava a exílios e desaparecimentos, varrendo-lhe peri-
tradição de'mocrática da Pátria brasileira; grandeza, odicamente das fileiras os melhores quadros; contor-
pOr:que seu destino sempre foi encarnar as aspira- nando as escarpas da submissã.o, de um lado, e do
ções de liberdade e desenvolvimento social de toda radicalismo irracional, de outro; evitando encalhasse
uma nação, para conduzi-Ia através da normalidade no desânimo; desviando dos obstáculos que lhe cri-
democrática. ava ao curso o inimigo - reformas institucionais, le-

Hesitou inicialmente em formar-se como parti- gislação viciada, sublegendas -, os timoneiros do
do, para que não pudesse passar por avalista do MDB precisaram lançar mão de toda a habilidade,
golpe militar. Várias foram as vezes em que cogitou, de toda a coragem, antes que se ouvisse o brado al-
sinCeramente, de autodissolver-se, em protesto con- vissareiro de terra à vista.
tra os'" desmandos da ditadura. Mas reconheceu, Suas posições se alteraram, conforme o adver-
logo e ~empre, que representava, só por sua exis- sário manobrava as regras. Como a força autoritária
tência. e atuação conseqüente, a expressão de de- serpenteava em casuísmos, a trajetória do MDB
núncia e combate dos brasileiros inconformados descreveu-se em antítese. Tornou-se o antigoverno;
com o regime de exceção, que sufoca as indispen- seu candidato, o anticandidato; seu programa, o an-
sáve,is transformações econômicas e sociais, no pri- tiprograma.
vilégio e na alienação dos interesses nacionais. Sorriu-lhe finalmente a vitória, quando conse-

O MDB nasceu, cresceu e amadureceu em um guiu deitar raízes no coração do povo brasileiro,
singular cenáriQ adverso. Foi oposição, quando não conquistando-lhe a confiança e o voto.
se admitia oposição, afastado do objetivo maior de Venceu, no próprio jogo das eleições indiretas.
todo partidO, que é o exercício do poder político. No Eleito Tancredo Neves e governando José Sarney,
seu programa, então, identificam-se as marcas des- foi restaurada a democracia e a liberdade, devendo-
sa ,a,tuação sem esperança imediata de realizar suas se ao partido majoritário na Constituinte a promulga-
metas de governo. Estas nem eram postas como pri- ção da Constituição Cidadã, a 5 de outubro de 1988.
oridades. A ênfase se fazia pela implantação do jogo É, sem dúvida, a mais democrática e a mais pro-
democrático: anistia, fim dos decretos-leis, eleições gressista de todas as Cartas Políticas brasileiras,
diretas, restabelecimento da soberania popular, da apesar de algumas imperfeições redacionais e de
autenticidade do Poder Legislativo, da garantia do sistematização, que estão sendo revistas e devem
Judiciário e da restauração do respeito aos direitos ser corrigidas, sem prejuízo do conteúdo constitucio-
hU,rnanos e individuais. nal vigente.

No discurso com que saudou os convencionais O desafio do presente, no entanto, tampouco
que,lhe'deram forma definitiva de partido político, o parece desprezível a esse partido de tanta.s lutas e
saudOS() Senador Oscar Passos, capitaneando a resistência. Há de resolver a posição difícil de ser ou
nau oposicionista em meio à tempestade antidemo- não Governo; de compor uma base no Congresso
crática. afirmava que o MDB não fora organizado capaz de viabilizar um Governo de reformas neces-
pela cúpula, segundo a bitola imposta pelo sistema, sárias à modernização do País, sem abandonar os
para servir de mero contraponto inconseqüente ao princípios que no MDB aglutinaram forças e lhe per-
regime aJJtoritário de alienação nacional. Tanto as- mitiram atravessar o furor da ditadura, sem trair a
sim que deveria lançar raízes fundas e firmes no memória e a obra admirável dos seus grandes no-
ccir)senso popular, nutrindo-se, por sem dúvida, das mes já desaparecidos.
aspirações de liberdade e progresso do povo brasi- Sr. Presidente srªs e Srs. Deputados, permi-
leiro; amordaçado e inerme, como verdadeira antíte- tam-me finalizar este pronunciamento com' uma ho-
se, dornodelo de opressão. menagem às figuras ilustres a que hoje devemos a

Manifestava, já então, a consciência de que o democracia, no Brasil; homens cujos nomes estarão
restabelecimento da democracia no Brasil só seria sempre bem vivos na galeria de honra da memória
obtido aduras penas, pelo esforço ingente e cons- nacional, dentre os quais se destacam Oscar Pas-
tante de todos os brasileiros. O MDB propunha-se a 50S, primeiro Presidente do Partido, Tancredo Ne-
canalizar esse esforço para a conseqüente atuação ves, primeiro Presidente da República eleito pela
polrtica, ainda que a longo prazo. restauração democrática, e, sobretudo, Ulysses Gui-

Nesses primeiros anos, fo~ou-se uma legião marães, que representa a imorredoura fisionomia do
de heróis. Em meio à penedia dos Atos Institucio- nosso partido.
nais; sob as vagas do mar revolto em cassações, Um partido político não é apenas uma entidade
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com um programa de Governo, mas, além disso, um sequer querer a resposta ou sequer se irritar com a
grupo de cidadãos, conjugados por suas idéias e pro- resposta, não querer ser respondida, ou seja, querer
postas políticas, sociais e econômicas. A sua fisiono- o privilégio de não ser respondida pelo fato de ser
mia expressa a dos homens que o compõem. No mulher.
semblante do PMDB de hoje refletem-se o heroís- Desde que Parlamentares, estamos na luta,
mo, a abnegação, a honradez daqueles que funda- expostas ao calor dos debates, das emoções, e te-
ram o MDB, há 30 anos; daqueles que, desde então, mos de nos comportar.
serviram em suas fileiras à causa da democracia e Acredito que este Parlamento e a sociedade
da liberdade, do desenvolvimento econômico e do brasileira vêm acompanhando a conduta deste no-
progresso social; daqueles que viveram, lutaram e bre e ilustre Deputado do PMDB, que se vem afir-
morreram por um Brasil melhor, mais digno e mais mando pela sua competência, pela sua- sabedoria e
humano, teimando em acreditar no futuro e na felici- - quero aqui ressaltar - pela sua fidalguia no trato
dade do povo brasileiro, contra todas as circunstân- com seus colegas. O Uder Michel Temer é hoje o
cias adversas e apesar de todas as dificuldades im- orgulho do PMDB, o orgulho da Nação brasileira, por
postas pelos donos do poder e detentores de tantos tudo isso e sobretudo pelo equilíbrio, como um diplo-
privilégios odiosos. mata, com que se desincumbe de seu mandato.

O Brasil possui uma dívida permanente com Registro, portanto, um desagravo, em nome
esses seus filhos e militantes ilustres do nosso parti- das mulheres do PMDB, das mulheres desta Casa e
do. Saibamos, assim, resgatá-Ia, hoje e sempre, deste Parlamento, à condutà' brilhante do Deputado
com decidido empenho, inspirados em seu exemplo, Michel Temer, que merece todo o nosso respeito, to-
fiéis aos seus princípios dinâmicos, em prol da inadi- dos os elogios. E nesta sessão em que estamos fa-
ável solução dos problemas e dificuldades que se lando de racismo, de preconceitos, temos de come-
abatem sobre a maioria do povo brasileiro e ainda çar, como mulheres, comportando-nos sem precon-
angustiam tanto a nossa Pátria. ceito e sem querermos privilégios.

Militante desde muito jovem ainda, e com 5 Era o que tinha a dizer.
mandatos legislativos do MDB ao PMDB, concluo O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
com a mensagem do grande Ulysses Guimarães ao peço a palavra pela ordem.
despedir-se da Presidência do partido: O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) -

Meu filho PMDB: Tem V. Ex!! a palavra.
Vá em frente. Caminhe rumo ao sol, O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

que é luz, não rumo à lua, que é noite. são do orador.) - Sr. Presidente, quero repor a ver-
Que Deus te abençoe e a Pátria ates- dade nesta Casa. Há pouco, fora do objeto da ses-

te: Cumpriste o teu dever! são, uma Deputada, na defesa de seu Uder, teceu
Era o que tínhamos a dizer. considerações absolutamente inverídicas. A Deputa-

o SRA. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - da do meu partido, companheira Ana Júlia, não
Concedo a palavra à Deputada Nair Xavier Lobo, agrediu ninguém nesta Casa: estava na defesa da
pela ordem. Constituição Cidadã, exibida desta tribuna pelo sau-

A SR! NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB - doso Ulysses Guimarães, como a redenção do povo
GO. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~s brasileiro, que tem, sim, garantias fundamentais à
e Srs. Deputados, apenas quero fazer o registro de mulher e que não devem ser atacadas, têm de ser
um lamentável episódio entre o nosso Uder - o U- mantidas.
der do PMDB - Deputado Michel Temer, e a muito A Deputada Ana Júlia disse ao Líder do PSDB
querida Deputada Ana JÚlia. - S. Ex!! não se dirigiu ao Uder do PMDB -que

Quero dizer, Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu- aquele relatório, da maneira como estava sendo de-
tados, que a mulher brasileira, que hoje se vem afir- fendido pelo Deputado do PSDB, era um estupro.
mando nos espaços, na sociedade civil, na política, Foi o Uder do PMDB quem xingou a mãe da Depu-
desde que partiu para a luta, para sentar-se às me- tada Ana Júlia, e não a Deputada quem xing..ou o U-
sas de decisão deste País, não pode querer privilé- der. Sabemos disso porque estávamos presentes e
gios no momento em que estamos querendo o corte temos testemunhas. Repito: foi o Uder do PMDB
dos mesmos. quem xingou a Deputada Ana JÚlia.

Não pode uma Deputada, por ser mulher, ao É preciso que a verdade seja reposta nesta
decidir provocar, agredir a honra de um Parlamentar, Casa. A Deputada Ana Júlia foi agredida, ou melhor,



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Darcísio Perondi.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, retomo a esta tribuna para falar so
bre os problemas que estão a afetar a assistência à
saúde do povo brasileiro, especialmente a carência
de recursos públicos para a sua manutenção e o
Projeto de Emenda à Constituição, que outorga
competência à União para instituir a Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Finan
ceira.

A Constituição Feçleral de 1988 consagrou a
saúde como direito de todos e dever do Estado ga
rantindo-a mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para a sua promoção, proteção e recupe
ração.

A mesma Constituição sabiamente definiu que
a seguridade social - na qual está inserida a saúde
- será financiada por toda a sociedade, de forma di
reta e indireta, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, além daquelas proporcionadas
pela arrecadação de contribuições socia~s.

Na prática este financiamento não vem aconte
cendo. Observa-se que, ao longo dos anos, Estados
e Municípios que respondiam pelo custeio das ações
assistenciais como prontos-socorros, ambulatórios,
centros de saúde e postos de puericultura - tirando
de seus orçamentos os recursos necessários - dei
xaram de fazê-lo e passaram a viver, quase que ex
clusivamente dos recursos federais que lhes são
transferidos pelo SUS. Transformaram-se nos maio
res prestadores de serviços ambulatoriais ao Siste
ma Único de Saúde, sem colocar a contrapartida de
recursos próprios que a Lei Orgânica da Saúde (Lei
nº 8.080/90) exige.

De parte do Governo Federal também se ob
serva uma postura de pouca atenção com a seguri
dade social, em especial em assegurar os direitos
dos cidadãos relativos à saúde, não lhe garantindo
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a mãe de S. Exª O Deputado devia ter xingado a mi- do em defesa dela. Contudo, isso não ocorreu. Não
nha mãe, a do Deputado Paulo Piam ou a do Depu- posso admitir que o PT defenda sua companheira,
tado Beto Lélis, jamais a da Deputada Ana JÚlia. É sem que eu defenda meu grande Líder, o digno De-
necessário que isto fique claro para que o Deputado putado Michel Temer.
não passe por bonzinho e a Deputada Ana Júlia por O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-
agressora. se ao

A Deputada Ana Júlia é uma mulher de respei
to, de excelente comportamento nesta Casa, grande
Parlamentar, que representa muito bem a população
do Estado do Pará e as mulheres brasileiras. Tem
dado uma lição do que é ser Parlamentar. Portanto,
S. E)(.! merece respeito.

A SRA. SIMARA ELLERV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Tem V. Exª a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vou falar
exatamente sobre o odioso preconceito, seja o raci
al, sejam todos os privilégios. Hoje estamos falando
sobre o racismo, mas em momento algum foi citada
a figura importantíssima de Princesa Isabel. Antes
da Abolição da Escravatura, num baile da Corte, a
Princesa Isabel fez entrar no palácio um negro e,
quando este estava sendo posto para fora, convi
dou-o para dançar. Trata-se de uma mulher magnífi
ca, no entanto esquecida como um dos exponenci
ais da história do Brasil. Como mulher, rendo uma
homenagem à Princesa Isabel.

Sr. Presidente, há pouco dizia V. E)(.! que não
deveríamos modificar o sentido desta solenidade,
mas faço questão de dizer que nosso Líder está
nesta posição sem que houvesse sido necessária
uma eleição. É o Líder do PMDB pela postura, reti
dão e dignidade que possui. Respeito o tempo do
PT, mas acima de tudo amo meu partido, o PMDB.

Eu estava atrás do Deputado Michel Temer, in
clusive dando proteção ao nosso Líder, todos está
vamos aqui; somos honestos e dignos, e em ne
nhum momento, em nenhuma das falas do PMDB
houve desrespeito para com os colegas Deputados.
Eu me senti ofendida, como se fosse uma vendilho
na da Pátria. Não sou. Nenhum de nós o é. Votamos
pelo Brasil, mas o Deputado Michel Temer foi agre
dido, sim. Gosto da Deputada Ana Júlia, sento-me
ao seu lado, mas não posso admitir que o PMDB
seja mais uma vez agredido na figura de seu Líder.
Portanto, estou aqui em defesa do Líder do PMDB.

Tenho uma mãe viva de 84 anos. Se, em al
gum momento, o Deputado Michel Temer tivesse
ofendido a mãe da Deputada Ana Júlia, tenho certe
za de que S. E)(.! estaria aqui, neste momento, falan-



Aos poucos esse calote passou a provocar um
grande dano ao equilíbrio econômico-financeiro dos
prestadores de serviços, principalmente as santa ca
sas, o que redundou num progressivo sucateamento
da rede assistencial.

Estudos realizados pelo Ministério da Saúde
apontam que, num período de 30 meses, deixaram
de ser repassados aos prestadores de serviços de
saúde cerca de 7 bilhões e 300 milhões de dólares,
apenas com o artifício de atrasar os pagamentos.

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, enquan
to para a maioria dos países desenvolvidos os gas
tos com ações de saúde são considerados investi
mentos, para o Brasil isto não acontece, e os res
ponsáveis pela área econômica do Governo usam
de todas as estratégias possíveis para diminuir os
atuais gastos.

Esquecem ou fingem esquecer que o constan
te crescimento dos custos de assistência médica é
fato internacionalmente conhecido e aceito. Que a
falta de investimentos conduz ao sucateamento físi
co é tecnológico das estruturas e que a manutenção
de uma política de remuneração dos serviços por
valores abaixo dos seus custos leva os prestadores
a se desinteressarem pelo SUS, limitando e dificul
tando o acesso da população aos serviços.

Certamente os efeitos dessa estabilidade com
pressiva de valores de remuneração são, também,
bastante significativos sobre as possibilidades de in-
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os recursos necessários para a universalização do A insuficiência de recursos levou o Tesouro
atendimento com eqüidade. Nacional e adotar a prática de atrasar os repasses

De 1987 a 1995, os recursos disponibilizados mensais para o Ministério da Saúde. Esses atrasos
para a rede assistencial pública permaneceram pra- faziam parte de estratégia para reduzir o tamanho
ticamente os mesmos, agravados pelo fato de que da dívida com os prestadores, pois os pagamentos
em alguns desses anos a compressividade reduziu- eram realizados sem qualquer correção, num perío-
se em até cerca de 40%. Isto em termos absolutos, do em que reinava a inflação mensal de dois dígitos.
já que em termos relativos a situação se apresenta De 1992 a junho de 1994, o atraso médio foi de
muito mais contundente. 90 dias e não raro alcançou a marca de 112. Pagan-

Quando a Constituição Federal consolidou o do apenas os valores nominais das faturas, o Gover-
Sistema Único de Saúde, a cobertura assistencial no Federal impunha aos prestadores públicos, co-
comtemplava uma massa restrita da população bra- munitários e privados perdas financeiras em tomo
sileira. Em 1987, o Sistema de Assistência Médico- de 40% a 50% do valor real.
Hospitalar da Previdência Social operava com cerca O valor médio mensal dos serviços prestados
de 4.500 hospitais e realizava pouco mais de 750 mil pela rede assistencial do Sistema Único de Saúde,
internações/mês. no mesmo período, ultrapassava a 600 milhões de

Com o advento da universalização do atendi- dólares. Ao pagá-lo com atraso e sem correção, o
mento a partir de 1988, houve um incremento próxi- Tesouro Nacional desembolsava apenas cerca de
mo a 40% de novas unidades hospitalares incorpo- 350 milhões por mês.
radas pelo Sistema Único de Saúde, somando cerca O curioso é que os pagamentos às empreitei-
de 6.400 hospitais. A massa de pessoas internadas ras quando realizados com atraso, eram criteriosa-
subiu para a média de 1 milhão e 200 mil por mês. mente corrigidos pela variação da inflação no perío-

Não bastassem essas alterações, ocorreram do.
também, no mesmo período, mudanças significati
vas em inúmeras variáveis que determinam o perfil
de custo da assistência médico-hospitalar e ambula
torial a uma determinada população.

Em primeiro lugar, a disseminação da atenção
ambulatorial de forma crescente a alcançar hoje
uma massa extraordinariamente expressiva de cida
dãos atendidos.

Hoje, Sr. Presidente, 75% do atendimento am
bulatorial é publico. É o contrário na área hospitalar.

No curso de 1994, foram realizados aproxima
damente 1 bilhão e 270 milhões de procedimentos
ambulatoriais por profissionais de nível médio e su
perior, na rede assistencial do SUS. Em segundo lu
gar, há que se considerar que as ações de preven
ção da doença não lograram, ainda, sucesso no ob
jetivo de reverter o modelo hospitalocêntrico.

Ao tempo em que se deixou de intemar as pa
tologias previníveis e de menor custo- vejam-se se
os casos de diarréias, pneumonias e outras típicas
de países subdesenvolvidas - aumentaram aquelas
de maior complexidade como as neurológicas, cardi
ovasculares, os traumas decorrentes da violência
criminal e do trânsito, bem como os pacientes crôni
cos renais e transplantados.

Com isso, saímos de um custo médio por inter
nação próximo a 140 dólares (1987-1989) e atingi
mos a marca de 300 dólares, sem que Governo au
mentasse os repasses para a saúde.
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corporação de novas tecnologias assistenciais (equi- precisam, sem dúvida nenhuma, da saúde pública.
pamento, materiais e técnicas). Portanto, V. Ex!! está de parabéns por fazer pronun-

O Orçamento em estudo nesta Casa reserva ciamento tão importante quanto esse, que traça o
para a cobertura das ações de saúde, em 1996, va- perfil da saúde brasileira e mostra os seus rumos.
lores inferiores àqueles aplicados no ano passado. Isso é o mais significativo. Hoje, S. Ex!!, o Ministro
Isto, não se considerando a rubrica CPMF. Se não da Saúde, Dr. Adib Jatene, defende a CPMF com
passar a CPMF nesta Casa, teremos menos recur- muita convicção e com a consciência de que esse
sos do que em 1995 no Orçamento. novo imposto é uma alíquota importante para que

O Tesouro Nacional também a desconsidera e possamos dar um passo adiante. Sou defensor do
está liberando apenas R$650 milhões mensais para assunto. Tenho discutido a esse respeito, porque
o Ministério da Saúde. Este, para garantir os progra- compreendo que com a saúde do cidadão não se
mas e ações em andamento e a sua própria manu- pode brincar. Ando pelos hospitais, acompanhando
tenção, necessita de pelo menos 800 milhões de re- doentes, tenho a humildade de estar lado a lado de
ais. uma pessoa doente. Vejo a situação difícil por que

Por conta desta situação, o Ministério da Saú- passam os hospitais brasileiros, principalmente os
de não pagou ainda uma parcela de 25% dos servi- públicos. Esta Casa tem a responsabilidade de fazer
ços que lhe foram prestados em dezembro do exer- com que a saúde possa dar um passo adiante. Te-
cício findo e janeiro deste. Esses atrasos têm-se nho certeza de que essa sensibilidade contagiará a
mantido para dois ou três meses. mente de cada Parlamentar, seja homem ou mulher.

Os valores praticados para a remuneração dos Sinto-me bastante honrado por ter aparteado V. Ex!!
serviços prestados ao SUS são aqueles de julho de O SR. DARCíSIO PERONDI - Agradeço a V.
1994, quando foram convertidos para o real median- Ex!! o aparte, nobre Deputado Chicão Brígido.
te a adoção de um parâmetro de 3.013, enquanto to- Os problemas e as dificuldades da área de sa-
dos os demais preços o foram por 2.750. A partir de úde pública não param por aí. Vão muito além.
julho do ano passado concedeu-se uma recomposi- E cito aqui estudo do Departamento de Sanea-
ção precária de 25%, ainda não incorporada à tabe- mento da Fundação Nacional de Saúde. Esse traba-
la. lho mostra que as precárias condições de sanea-

Deve-se ressaltar o denodo, a persistência e a mento do País são responsáveis pelo alto índice de
determinação do Sr. Ministro' da Saúde, que, com doenças de veiculação hídrica. Essas doenças ainda
conhecimento e segurança, tem enfrentado a frieza matam muita gente no Brasil.
e quase desumanidade do Tesouro Nacional. Em 1995, até o mês de novembro, foram regis-

Ouço, com prazer, o Deputado Chicão Brígido. trados um total de 118 mil casos de dengue. E o
O Sr. Chicão Brígido - Nobre Deputado Dar- combate da dengue se faz através de intervenções

císio Perondi, V. ExB traça o quadro da saúde brasi- específicas em saneamento, além de problemas e
leira com muita convicção por ser, notadamente, um campanhas de educação da população. Mas, para
dos homens em nosso País que mais a conhecem. isso, é preciso dinheiro. E a saúde não tem.
Na Comissão de Seguridade Social, V. Ex" é um dos Ontem, o Ministro Jatene, na Comissão da CPMF,
membros que muito têm contribuído como um incan- alertou que, se não for atacada nos próximos anos, a
sável defensor da melhoria da saúde em nosso dengue, dramática epidemia, vai grassar no País, se
País. Portanto, V. Ex", além de ter noção ética, tem não for exterminado o mosquito Aedes Aegypti.
noção política e profissional desta questão. Devo di- Para atender às necessidades da área de sa-
zer que hoje a Saúde está nas mãos de um homem neamento, o Ministério da Saúde solicitou pelo me-
respeitável, humano, sensível, com noção ética e nos 430 milhões de reais. Mas até agora só tem as-
política, o que, de certa forma, nos tranqüiliza. Por segurada uma parcela de 90 milhões. E é bom lem-
outro lado, convivemos com uma estrutura arcaica, brar que no ano passado, para programas de sanea-
atrasada, falida, e cheia de vícios, talvez um dos mento, a Saúde só contou com 65 milhões.
maiores problemas que temos de enfrentar. Temos Em relação à malária, foram registrados, no
de fazer com que cada profissional e cada sistema ano passado, um total de 560 mil casos, sendo que
agregados à saúde de nosso País possam compre- mais de 99% deles se concentraram na Amazônia
ender que precisam ter boa vontade, sensibilidade e Legal.
respeito, a fim de que se reencontrem e comecem a Já a doença de Chagas incide em uma área de
respeitar os cidadãos humildes deste País. Estes 2.450 Municípios, do Rio Grande do Sul ao Mara-



VI- ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Apresentação de Proposições.

Os Sen~ores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO
RES:
- -CUNHA BUENO -",Projeto de lei que estabele
ce isenção do Imposto de Importação para micro
computadores de uso pessoal, trazidos do exterior
como bagagem.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre exame realizado nos cigarros vendidos
no Brasil.

Requerimento de informações ao Ministério da
Justiça sobre as investigações do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor a respeito do
fumo Y-1 supernicotinado.

NICIAS RIBEIRO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao § 2l!
do art. 57.

LEONEL PAVAN E OUTROS - Proposta .de
emenda à Constituição que altera o § 4l! do art. 18.

ANA JÚLlA - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de aplicação do art. 245, §
2l!, inciso 11, do Regimento Interno ao Deputado Mi
chel Temer.

ANTONIO KANDIR - Recurso ao Presidente
da Câmara dos Deputados contra a apensação da
Proposta de- Emenda à Constituição nl! 331, de
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nhão. Para o seu combate são necessárias ações Saúde funcionando, precisa dramaticamente da
integradas entre os programas de controle da doen- aprovação dessa contribuição, que não é regressiva.
ça e de melhoria da habitação. Mas, novamente, os Ela vai penalizar, sim, o capital, mas vai salvar mi-
recursos não existem. Ihões e milhões de brasileiros.

Também foram registrados, em 1995, cerca de Sr. Presidente, aproveitando o tempo que ain-
5 mil casos de cólera. A doença atinge 1.225 Municí- da me resta, quero encaminhar um projeto de lei que
pios, sendo que a maioria deles é das Regiões Norte altera a redação do art. 30 da Lei nº 4.375, Lei do
e Nordeste. Serviço Militar, concedendo dispensa de incorpora-

Já a esquistossomose vitimou 283 mil brasilei- ção aos alunos matriculados em curso de 2º Grau do
ros no ano de 1994 em todos os Estados. Cito os ensino regular ou profissionalizante.
números de 1994, porque ainda não foi fechada a Era o que tinha a dizer.
pesquisa do ano passado. O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - A

A taxa de mortalidade infantil continua alta. A Mesa cumprimenta o Deputado pelo oportuno dis-
maior parte dos óbitos infantis ocorre por diarréia, fe- curso e recebe, nos termos regimentais, a proposi-
bre tifóide e esquistossomose, entre outras. ção apresentada.

Conforme dados da Fundação Nacional de Sa- Durante o discurso do Sr. Darcísio Pe-
úde, em al~u~as regiões do Nor?este, a média che- rondi, o Sr. Adylson Motta, § 29 do artigo 18
ga a 200 obl~OS en~r~ 1.?OO cnanças. ao ano, en- do Regimento Interno, deixa a cadeira da
quanto a média braSileira e de 45 por mil. presidência, que é ocupada pelo Sr. Theo-

De acordo com as mesmas pesquisas da Fun- donco Ferraço, § 29 do artigo 18 do Regi-
dação Nacional de Saúde, morrem no Brasil 431 cri- mento Interno.
anças por dia, o que equivale a 18 crianças mortas
por hora. Repito: 18 crianças mortas por hora.

E, mais uma vez, para a execução dos progra
mas necessários para reduzir a mortalidade infantil,
caímos no mesmo problema: a escassez de recur
sos.

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, outra
prova da total despreocupação do Govemo com a
área da saúde está na execução orçamentária do
Ministério da Saúde, em 1995.

Dos programas de vacinação previstos, foram
executados apenas 53%; de AIDS, apenas 43%; dos
programas de combate às carências nutricionais fo
ram realizados apenas 14%, e, de vigilância sanitá
ria, só 22%.

E a situação para este ano não é diferente. O Or
çamento do Ministério da Saúde pode ser inferior ao
de 1995, se esta Casa não aprovar a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF.

Em inúmeros programas - do leite, da vacina
ção, da medicação e, também, de ações de saúde,
como, por exemplo, o Programa de Agentes Comu
nitários -, as rubricas estão vinculadas à aprovação
da CPMF. Sem a" CPMF, o setor da saúde pública
poderá enfrentar uma crise sem precedentes. Por
tanto, é imperativo que o Plenário da Câmara aprove
a CPMF, que terá aplicação exclusiva na área da sa
úde.

A CPMF é uma contribuição da sobrevivência,
da solidariedade humana. Mais do que nunca o povo
brasileiro desvalido necessita do Sistema Único de·
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1996, à Proposta de Emenda à Constituição nº 39, informações ao Ministério do Planejamento e Orça-
de 1995. mento para que oficie o Presidente do Banco Nacio-

ANTÔNIO DO VALLE - Indicação ao Poder nal de Desenvolvimento Econômico e Social -
Executivo, por intermédio do Ministério do Meio Am- BNDES, para prestar informações acerca de em-
biente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, préstimos no período de 1º de janeiro de 1996 até a
de cumprimento de dispositivos da Lei nº 5.197, de 3 presente data.
de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à DARCíSIO PERONDI- Projetode lei que alte-
fauna, e dá outras providências. ra a redação do art. 30 da Lei nº 4.375, de 17 de

PEDRO WILSON - Requerimento de informa- agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar -, conceden-
ções ao Ministério do Trabalho sobre taxas de em- do dispensa de incorporação aos alunos matricula-
prego e desemprego no Brasil, especificamente em dos em cursos de segundo grau do ensino regular
Goiás, Distrito Federal e São Paulo; mudanças na ou profissionalizante.
legislação trabalhista; investigação acerca do traba- ANIVALDO VALE - Requerimento de informa-
lho escravo e ratificação, pelo Brasil, da Convenção ções ao Ministério da Fazenda sobre o pagamento
138 da Organização Internacional do Trabalho - de créditos do Banco do Brasil S.A. relativos à ven-
OIT. da de ações da Companhia Aços Especiais Itabira-

Requerimento de informações ao Ministério da ACESITA.
Saúde sobre a fiscalização da produção de cigarros ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que
no Brasil. modifica o caput do art. 48 da Lei nº 6.015, de 31 de

Requerimento ao Presidente da Câmara dos dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros
Deputados sobre transcrição nos Anais da Casa da públicos.
Carta de Princípios do j0":lalista Ricardo Kotscho. O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) _

RAUL BELÉM E OUTROS - Proposta de Tem a palavra o Sr. Deputado Gonzaga Patriota,
emenda à Constituição que fixa mandato de cinco pela ordem.
anos para detentores de cargos eletivos, exceto Se- O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB _ PE. Pro-
nadores.

JOSÉ CHAVES _ Projeto de lei que estabelece nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
. b I' -o de ,'mó' m Srs. Deputados, voltamos a esta tribuna para reiterarnormas processuais so re a 'enaça vels co

reserva de domínio, altera dispositivos do Código de ~~~~~~~~~~t~nc~~~~:;:;e~e r:~~~~~ da cobrança
Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor,
e dá outras providências. Já fizemos Requerimento de Informação à Re-

WAGNER ROSSI E OUTROS - Proposta de ceita Federal e sugerimos aos contribuintes que não
emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao paguem as notificações recebidas, por entendermos

220 serem supertributados.art. .
UBALDO CORRÊA - Requerimento de infor- Agora, Srs. Deputados, nos chegam às mãos

mações à Fundação Universidade de Brasília, atra- correspondência do líder político e comunitário, Rai-
vés do Ministério da Educação e do Desporto, sobre mundo de Lelinho, de Urimamã, Distrito de Santa
o número de professores, alunos e funcionários, to- Maria da Boa Vista, informando-nos o absurdo das
tal dos professores afastados para o exercício de notificações deste exercício, inclusive juntando, para
funções públicas, quantos têm mestrado e doutora- justificar, a sua própria taxa, que, em 1994 foi de R$
do, qual o custo mensal da folha e quais as entida- 60,25 e hoje é de R$ 987,41, isto é, 1.500% de au-
des oficiais e privadas mantenedoras da instituição.' mento.

CORAUCI SOBRINHO - Requerimento de in- O nosso Secretário da Receita Federal, Dr.
formações ao Ministério da Aeronáutica a respeito Everardo Maciel, não deve estar tomando conheci-
de licitação efetivada pela Empresa Brasileira de In- mento deste estado de coisas, motivo pelo qual vol-
fra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. tamos à tribuna desta Casa para reclamar este ab-

ANTÔNIO BRASIL E OUTROS - Requerimen- surdo.
to ao Presidente da Câmara dos Deputados para Encaminhamos uma solicitação ao DI'. Everar-
adoção de providências contra ofensas dirigidas ao do Maciel, para que S. Sa. cancele todas as notifica-
Presidente do Congresso Nacional por membro da ções do ITR de 1996 e as refaça com critério, atra-
comitiva presidencial em visita ao Japão. vés das Secretarias Estaduais de Agricultura. Não

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de podemos conceber que o Governo estabilize a eco-
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nomia, por um lado, e ele mesmo eleve em 1.500% porque quando, deste microfone, comuniquei oficial-
suas próprias taxas. mente ao Presidente a ofensa, o ofensor, o Deputa-

Era o que tinha a dizer. do Michel Temer, sequer contestou.
O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço Portanto, gostaria de deixar este registro e ta-

a palavra pela ordem. zer este esclarecimento a todos que não percebe-.
O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - ram, ou que não viram, que a única coisa que fIZ foi

Tem V. Ex!! a palavra. dizer a verdade, que o relatório é um estupro, e não
O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re- merecia como resposta uma ofensa moral. Por isso

visão do orador.) - Sr. Presidente, até hoje, lamenta- estou pedindo reparo.
velmente, o Congresso Nacional não votou o Orça- O SR. PRESIDENTE (Theodorico Fertaço) -
mento Anual. E não o faz exatamente porque o § 22 Deputada Ana Júlia, a Mesa recebe o documento de
do art. 57, da Constituição Federal diz que o Con- V. EXª, nos termos regimentais.
gresso entra em recesso a partir do momento em O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
que aprove a Lei de Diretrizes Orçamentárias. peço a palavra pela ordem.

Por isso, estamos encaminhando à Mesa uma O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) -
proposta de emenda constitucional dando nova re- Concedo a palavra ao nobre Deputado Agnaldo Ti-
dação ao § 22 do art. 57, da Constituição Federal, móteo para um breve registro.
segundo a qual o Congresso Nacional só entrará em O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BIocoIPPB - AJ.
recesso depois de apreciada e votada a Lei de Dire- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs.
trizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. Deputados, após a surpreendente decisão do TSE e

Era o que tinha a dizer. depois de buscar desesperadamente informações
A SRA. ANA JÚLlA - Sr. Presidente, peço a com ilustres advogados e juristas, estou tranqüilo

.palavra pela ordem. em relação à minha condição de Deputado nesta' ,
O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - Casa. Só participei da segunda eleição e agora con-

Tem V. Ex!! a palavra. firmo que ela é legítima. Não fui eleito titular; assumi
A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da como suplente do PPR, partido que hoje se chama

oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, PPB; vim para esta Casa na vaga de Amaral Netto.
entreguei à Mesa um requerimento solicitando a Conseqüentemente, encaminho à Mesa e ao ComItê
aplicação do art. 245, § 22 , inciso li, do Regimento de Imprensa nota na qual esclareço que o mandato
Interno da Câmara dos Deputados ao Deputado Mi- do Deputado Agnaldo Timóteo é intocável. Foi eleito,
chel Temer, do PMDB de São Paulo. O citado re- diplomado, assumido e tem-se conduzido aqui com
querimento se justifica, porque, na verdade, hoje so- a nobreza com que todos devem-se conduzir. O
fri ofensas morais do mais baixo calão por parte do tempo de delinqüente, de marginal, de grosseiro, de
Deputado Michel Temer: estúpido, de terrorista passou; ficou em 1993. Hoje

Estou até espantada pela visão de alguns ór- vem o Deputado que gosta do diálogo, da diplonia-
gãos da imprensa, que conseguiram fazer de uma cia e do respeito à maioria, porque em qualquer paIs
ofendida como eu, de uma agredida, como fui, uma do mundo democrático vale a palavra e o desejo da
agressora, o que é um absurdo. Sequer cheguei pró- maioria. Não podemos, nesta Casa, ser vItimas de
ximo ao Deputado Michel Temer, mas, quando disse uma violenta pressão da minoria, que denuncia e ex-
aqui, alto e bom senso - e já o havia dito várias ve- põe seus colegas; que usa os meios de comunica-
zes -, que o relatório que votamos hoje é um estu- ção, que são concessão do Poder Público, para dIta-
pro, o Deputado virou-se para trás e soltou uma mar o Governo e os Parlamentares, como se todos
ofensa do mais baixo calão. Acho que S. EXª não te- nós fôssemos obrigados a pensar igual.
ria coragem de dizer isso se estivesse bem próximo Era este o registro que o Deputado Agnaldo Ti-
à minha pessoa. móteo tinha a fazer, antes de ir ao encontro dos pro-

Não é com ofensa que se vai conseguir con- fissionais da imprensa, para que o Brasil saiba que
vencer quem quer que seja que se fez, aqui, uma re- seu mandato é intocável.
forma da Previdência. A incompetência política e a O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - A
falta de argumentação é que levam à ofensa moral. Mesa recebe o registro de V. Ex', nobre Deputádo

Vamos entrar com representação, e já a solici- Agnaldo Timóteo.
tei imediatamente. Vou comunicar à imprensa, até O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço
para rep:uar distorções por parte de alguns órgãos, a palavra pela ordem.



O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
agradeço a oportunidade de ser o primeiro orador
desta homenagem e confesso que não poderia inici
ar este pronunciamento, no dia internacional pela eli
minação da discriminação, sem fazer menção ao
que ocorreu hoje nesta Câmara. Exatamente no dia
21 de março o assalariado brasileiro, mais uma vez,
foi discriminado,' porque o projeto aprovado hoje
nesta Casa mantém todos os privilégios da elite do
Judiciário, da elite do Executivo e também da elite
do Legislativo.

Como Parlamentar, não tenho o que dizer. O
IPC foi tão falado. Está mantido integralmente, boni
tinho. Falou-se tanto que se acabariam os privilégi
os, só que existe um artigo dizendo que quem tem
cargo eletivo pode acumular uma dúzia de aposen
tadorias, se assim o entender, sem limite - podem
ser de 20, 30, 40, 50 mil reais - e ainda os cargos
de livre exoneração ou não J!l0dem também ser man
tidos. A que ponto chegamos!

Vejo alguns sindicalistas que me ouvem neste
momento.

Mas tenho muita esperança, Sr. Presidente, na
mobilização, na pressão. Haverá o segundo turno, e
a população saberá o que vai ser aprovado, porque
os Deputados não sabem, pois não há como saber.
Quero dar este depoimento, simplesmente: os Depu
tados receberam esse projeto na madrugada de
hoje, e ontem à noite o Brasil ouviu o Governo dizer
que havia 330 votos computados, acertados, assina
dos no documento. Como os Deputados se compro
meteram a aprovar um projeto que não cOlilheciam?
Vejam o absurdo!

Companheiros que estão no fundo do plenário
assistindo aos trabalhos, é como se se dissesse aos
trabalhadores: Aprovem aqui a nossa pauta de rei
vindicações, aprovem aquilo que se negociou. Ama
nhã se explicará tudo. Foi o que os Deputados fize
ram.

Há partes do texto escritas à mão, e até o mo
mento não consegui lê-Ias. Confesso que dei entre
vistas a uma dúzia de emissoras de rádio e, quando
me perguntaram o que diz essa parte escrita à mão,
tive de dizer que não sei. E desafio algum Parlamen
tar que me ouvir do seu gabinete a que venha aqui e
me explique o que está escrito nas folhas 3, 10 e 11.
Há artigos manuscritos com uma letra bem pequena,
para ninguém entender. Ali estão os privilégios do
Judiciário.
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O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - honra de passar a palavra, como autor da proposi-
Tem V. Exª a palavra. ção.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. EXª a
gentileza de me conceder a palavra, mas gostaria
que fôssemos tratados de forma igual, nesta Casa.
Há poucos instantes solicitei um espaço, e V. Exª
me encaminhou um assessor da Mesa, o qual me
disse que não 'havia mais como. No entanto, o De
putado Agnaldo Timóteo conseguiu a oportunidade,
e, só após, eu também consegui.

'0 SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Por deferência da Presidência, V. EXª está com a
palavra.

O SR. ADÃO PREITO - Quero registrar, Sr.
Presidente, a indignação que sofremos hoje, com a
aprovação do ptojeto de reforma da Previdência,
após termos rejeitado, na semana passada, propos
ta bem melhor que aaprovada.

Muitos Deputados, inclusive do Rio Grande do
Sul- que na'votação anterior registrou sete votos
contra o projeto do Governo, e agora quatorze votos
a favor -, mudaram a postura, aprovando um projeto
pior: Isso nos leva a crer que houve barganha.

A propósito, vi na televisão um Deputado dizer
que o Governo 'deveria ser mais rígido; que os De
putados do grupo governista que traíram o Governo
na última votação; deveriam ter cortadas suas mor
domias.

:Gostaria de saber, Sr~ Presidente, que mordo
mias têm os Deputados governistas que nós não te
mos?

Reitero, por fim, que temos .de ser tratados de
formá' igual nesta ·Casa.

."0' SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Vai-se passar ao horário .de

Vlf- CCMUNI,CAÇÔES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

. ~"-HOMENAGEM

.'O' SR~ PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Pas~a:~se à prorrogação da sessão, destinada a Ho
men~gehl ao Dia Internacional Contra o Racismo.

,Enquanto se aguarda a entrada no plenário
doscoíwidados, esta Presidência suspende a ses
são pOr Cinco minutos;

'(É suspensa a sessão.)
.O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 

Estao reabertos os trabalhos.
"E~tá sessão foi prorrogada para homenagear o

transcurso do Dia Internacional contra o Racismo, a
pedlêiâ: 'elo Deputado Paulo Paim, a quem tenho a
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Esse projeto virou uma brincadeira, uma palha- denominado de Skinheads assassinou, de forma
çada. É um desrespeito à democracia e à própria brutal, o artista negro Carlos Adilson de Siqueira, de
Casa o que aconteceu hoje aqui. Vou entrar no as- 23 anos. Esse jovem estava na praça; foi provocado
sunto específico de hoje, mas lamento a postura do por esse grupo racista; não reagiu, mas assim mes-
Deputado que preside esta Casa, o Deputado Luís mo foi morto com dois tiros. As palavras do delega-
Eduardo. S. EXª não se postou, durante este debate, do de polícia que investiga o caso retratam bem a
como Presidente da Câmara dos Deputados, e sim crueldade do gesto: São neonazistas que já estive-

. como se fosse um imediato do Palácio. E isso é la- rarn envolvidos em outras brigas. O rapaz foi morto
mentável. pelo simples fato de ser negro.

Todos que assistiram ao debate sabem que, na Srs. Deputados vamos ao Espírito Santo. O la-
verdade, votamos um outro substitutivo, indicado por vrador Alair Sérgio Marques, de 20 anos, morreu
um outro Relator, de matéria já rejeitada. Historica- simplesmente porque apaixonou-se pela filha de seu
mente, esta Casa sabe que não se pode aprovar, na patrão branco. O nome do fazendeiro é Jose lans-
mesma Legislatura, matéria reeditada, principalmen- sen Filho, que não admitia que sua filha namorasse
te quando se trata de Constituição. Portanto, mais um negro. Para proibir o namoro entre Serginho e
uma vez, lamento o que aconteceu exatamente no Mocinha, como era conhecida a filha do fazendeiro,
dia 21 de março, quando comentamos o massacre mandou que os policiais Renato Célio Braga, Ge-
de crianças negras que houve na cidade de Shaper- nilson de Oliveira e Edmar Vicente Feitosa levas-
ville, África do Sul. sem-no à DP, onde foi preso, torturado e violentado

Aqui no Brasil também há um massacre, só sexualmente. Não aguentando a violência a que foi
que de trabalhadores e servidores, ativos e inativos. submetido, à humilhação a ele imposta e com sua
Até critiquei a mídia - sou obrigado a reconhecer -, auto-estima em frangalhos, o jovem lavrador negro,
que está reproduzindo agora, à tarde, o seguinte: de 20 anos, em nome da honra e da dignidade aca-
Deputados votam relatório escrito à mão, sem saber bou cometendo suicídio.
que mantém todos os privilégios. Por mais que quei- No exame que se torna possível a respeito de
ra ser benevolente com o Governo, a mídia é obriga- nós mesmos, temos certeza, mais do que nunca,
da a dizer que estão mantidos todos os privilégios. O que tudo dependerá da capacidade que tivermos de
mais grave, porém, é o ponto em que se acumulam assumir o desafio de descobrir o que não foi desco-
aposentadorias, desde que se trate de cargo eletivo. berto, de perguntarmo-nos sobre o que não foi per-

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o meu guntado e de ousar dizer alto e bom som o que raras
pronunciamento no dia de hoje é dedicado a toda a vezes chegou a ser sussurado.
Comunidade Negra e a todos aqueles que estão A distância que nos separa dos tempos escra-
num campo diverso do racismo. vagistas é enorme: 108 anos. As fotografias, termi-

O dia 21 de março é o Dia Internacional pela nologias e conceitos estão absolutamente ultrapas-
Eliminação da Discriminação Racial, tendo sido insti- sados, mas por que será que nos sentimos tão igual-
tuído pela ONU, em lembrança ao massacre ocorri- mente próximos? Porque reconhecemos a quanta via-
do nesse dia, em 1960, na cidade de Shaperville, lência e opressão está sendo submetido, atualmente,
África do Sul, onde a maioria dos mortos foram cri- o povo negro, o povo indígena, de diferentes opções
anças negras. Faço do meu pronunciamento, neste sexuais, pois tudo decorre do que aconteceu naque-
momento, a voz de todos aqueles que lutam por les tempos terríveis.
uma sociedade justa, sem desigualdades, sejam ra- E nos damos conta dos nossos tempos de
ciais, de sexo, de credo ou religião; de todos os que, hoje, o quanto eles também são terríveis. Os margi-
como os massacrados na África do Sul, morrem nas nalizados vivendo em favelas, sem infra-estrutura,
mãos de exterminadores; das mulheres violentadas sem emprego, conseqüentemente sem alimentos;
e dos que não têm saúde nem emprego. sequer com estrutu'ra de ego para perceber o que se

A sociedade brasileira" está calcada no seu pas- passa, muito menos questionar a cidadania.
sado e no seu presente; passado escravista e presen- É para todos esses povos discriminados que
te marcado pela opressão, discriminação e violência dedico este espaço no Dia Internacional Contra a
sobre o negro. Basta ver os casos recentemente Discriminação Racial.
acontecidos no Paraná e no Espírito Santo. Dedico aos indivíduos cujo amanhecer não si-

No Paraná, Sr. Presidente, no dia 9 de março, gnifica começar mas recomeçar uma rotina, onde o
no Largo da Ordem, em Curitiba, um grupo racista seu tempo não lhe pertence, pois ultrapassam os
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seus limites em prol da sobrevivência, sem o direito neste plenário, por diversas vezes, mas não em rela-
sequer de dormir para sonhar. É principalmente para ção ao negro. Entendo que isso faz parte da demo-
o povo negro, que nunca foi visto como cidadão, cracia. Reconheço a sua história como militante ne-
com dignidade, com respeito à cultura, saúde na gro e a sua caminhada. Foi com muita luta que V.
prevenção de doenças étnicas, de opção de vida, Ex'! conseguiu chegar hoje ao Parlamento brasileiro.
que lutamos. Nossa luta é pela igualdade e respeito O Sr. Agnaldo Timóteo - Deputado Paulo
às diferenças. Paim, muito obrigado pela deferência. Lamentamos

Somos 41% da populaçãao brasileira, agrega- profundamente os casos espisódicos ocorridos,
mos a luta feminista, nos sindicatos, no movimento como os do Paraná, do Espírito Santo. V. Ex'! citou
sem-terra, nos partidos políticos, muitas vezes sem 41% A exemplo de V. Exa., do Agnaldo, do Carlos
o reconhecimento de nossas companheiras e com- Santana, do Chico Vigilante ou da Benedita, temos
panheiros. Nos últimos dez anos surgiram em torno os atletas, os desportistas, os ministros. Temos um
de 51 organizações voltadas para as questões raci- ministro negro. A nossa raça, com 41% precisa
ais femininas, em dezesseis Estados do Brasil. As acreditar mais em si mesma e se preparar mais para
grandes reuniões dos sindicatos entenderam a im- ocupar todos os espaços com capacidade e com sa-
portância de verem seus associados com etnia e ber. Não podemos pedir nada ao Governo. Através
gênero, e a elas somam-se instituições do movimen- da nossa capacidade de aprender e exercer esse
to negro e as nossas forças mais antigas de resis- nosso aprendizado, somos a favor do progresso.
tência, em defesa da mulher negra, em defesa do Deputado Paulo Paim, venho de longe e sou operá-
homem negro. rio desde os 9 anos de idade. Mas me atormenta

O Presidente da' República, desde o seu dis- quando pedem qualquer tipo de proteção especial à
curso de posse, identifica e assume a discriminação raça negra. Não precisamos de proteção. Precisa-
racial como fórma cruel de ataque aos direitos hu-. mos é ocupar os espaços, através da nossa capaci-
manos no Brasil. dade. Estou chegando aos 60 anos de idade, saudá-

Somados, alcançamos conquistas que deram vel, inteiro. O que precisamos é isto: com sabedoria,
visibilidade a diferentes formas de preconceito, ex- ocupar os nossos espaços e não pedir nada ao Go-
terminamos os estereótipos de a mulher negra ser vemo. Ele, sim, é que tem que nos pedir.
boa de cama e fácil; de o homem negro ser bêbado, O SR. PAULO PAIM - Respeito a posição de
e muitos outros. Alcançamos postos de destaque na V. Ex'!, Deputado Agnaldo Timóteo, e entendo que é
sociedade; aumentamos nossa representação neste nessa polarização de idéias que haveremos de cres-
Plenário, comparando a um passado recente, mas cer juntos.
queremos mais que algo individualizado: queremos Volto ao meu pronunciamento, Sr. Presidente.
cidadania para todas as mulheres, homens, crian- Desconhecemos a maioria dos dados porque a
ças, independentemente da condição social, credo hipocrisia da sociedade assume uma falsa democra-
ou religião. cia racial, que esconde a cor da mortalidade mater-

Nossos filhos da comunidade negra estão na, das mortes por aborto, dos insuficientes renais e
fora da escola. A escola é apenas reprodutora de dos acidentes vasculares e muitos outros. Mas es-
conceitos eurocêntricos da superioridade raciali ses fatos ocorrem majoritariamente em Estados de
nossos negros partem do princípio de que não vão maioria negra.
dar certo. A violência cresce com um plano político neoli-

Nos empregos a mulher negra recebe 35% a beral que estabelece a miséria absoluta e o engros-
menos do que a mulher branca,. com a desculpa da sarnento da marginalidade. Os verdadeiros respon-
boa aparência, etc... sáveis, os mantenedores deste Plano, os trabalha-

.Na saúde, frente ao arrocho salarial e ao des- dores de Vigário. A etnia destes indivíduos; negros,
caso do Governo, não são tomadas posições em re- '. negros e negros.
lação aos abortos, programas de prevenção da As religiões de matiz africana são atacadas di-
AIDS, hipertensão, anemia e esterilizações em mas- ariamente, de forma pública, sem nenhuma atitude
sa.· Está instituído neste país uma política de exter- do Poder Público, quaRgG~a- nossa Constituição ga-
mínio do povo negro, não menos cruel que a do tem- rante que é ilegal.
po da escravidão. Esta fala é em nome da igualdade, por respeito

.... Deputado Agnaldo Timóteo, aceito com muita a todas as diferenças. Das de raça, étnicas, e pedi-
satisfação o aparte de V. Ex'! Temos polemizado, mos que nossos companheiros nesta Casa façam
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do cargo que ocupam uma maneira de obtermos a ria condição. Reprovável em qualquer país, o pre-
inclusão do quesito raça ou etnia em documentos conceito é totalmente injw;;tificado no Brasil: somos,
oficiais do País, de prevenção das doenças étnicas. na essência, fruto de uma impressionante miscige-
Queremos a retirada de todo o material sagrado re- nação racial, em que do encontro de índios, brancos
lacionado com as religiões de matiz africana, guar- e negros resultou um povo inteligente, forte e belo,
dadas em museus de crimes hediondos, a imple- que haverá de cumprir o grandioso futuro a que está
mentação de leis que regulamentem a Constituição, destinado. Não admira, assim, que a Câmara dos
reparações por todos os mortos e torturados na es- Deputados comemore, nesta sessão, o Dia Interna-
cravidão, discriminalização do aborto, manutenção cional para a Eliminação da Discriminação Racial,
dos nossos direitos de trabalhadores, uma educação dando voz à índole e ao sentimento de todos os bra-
com respeito ao contexto pluriético no País. sileiros.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, acor- Já no art. 39 , a Constituição de 1988 estabele-
dem, olhem-se no espelho; olhem à sua volta e te- ce, como um dos objetivos fundamentais da Repúbli-
.nham vergonha de compartilhar do racismo. Reco- ca, promover o bem de todos, sem preconceitos de
nheçam cada parcela de contribuição que esse povo origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
negro deu, com sangue e alegria, como se fosse mas de discriminação. Reza o art. 52 que a lei punirá
uma ironia de vida. Somos resistentes e rebeldes, o qualquer discriminação atentatória dos direitos e Ii-
povo que mais trabalhou nesta terra, quem mais fi- berdades fundamentais, e que a prática do racismo
lhos lhe deu, filhos ilustres e filhos desconhecidos, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a
que morrem hoje para manter o poder de quem nem pena de reclusão. Nota-se, pelos dispositivos consti-
lhes quer ver. tucionais, que repudiamos não apenas a intolerância

Povo negro, aquele a quem a diáspora forçada racial, mas todas as atitudes discriminatórias que,
criou um nova América, assumimos o compromisso sob qualquer pretexto, possam inferiorizar grupos de
de ensinar seu filho, o filho do lado a se defender. brasileiros.
Ser negro é ter um compromisso com um coletivo, é Se o Estado brasileiro aboliu a escravatura em
estar contra a opressão econô~ica, contra a discri- 1888, a injustiça se manteve, não apenas contra os
minação de todas as espécies. E como uma grande negros, mas contra as mulheres, contra os operári-
roda de capoeira ou de batuque: quem tiver o que os, contra os trabalhadores rurais, contra os índios,
contribuir er:ttra, joga, dança, reza e será respeitado; contra os que vêm das regiões mais pobres. Ontem
não pelo que tem fora da roda, mas pelo que fez eram os cativos oriundos da África; hoje são os mi-
para construir a roda e mantê-Ia. Ihões que sobrevivem nos arredores das grandes ci-

Para finalizar, quero deixar meus agradecimen- dades, livres do açoite da senzala, presos à miséria
tos pela colaboração na realização deste pronuncia- da favela, como cantou o samba-enredo da Man-
mento ao Centro Pedagógico de Reterritorialização gueira no ano do centenário da abolição. O sofri-
e Cidadania Negra. mento é tamanho que diante dele não podemos con-

Era o que tinha a dizer. tinuar impassíveis como se não tivéssemos o dever
(Palmas.) de aplicar a lei em beneficio de todos, transformando
O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) - a intenção em gesto, o ideal em obra, o sonho na re-

Concedo a palavra ao segundo orador, Deputado alidade de uma vida melhor, mais justa e mais feliz.
Cláudio Chaves, que falará em nome do Bloéo Par- Vemos hoje, em grande parte do mundo, mos-
lamentar PFUPTB. tras da violência e da dor impostas pelos mais dife-

O SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM. rentes tipos de preconceitos. As guerras fratricidas
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, na África, os atentados nas nações islâmicas, as es-
srªs e Srs. Deputados, comemora-se hoje, em todo caramuças entre árabes e israelenses, as disputas
o mundo, o Dia Internacional para a Eliminação da em que se confrontam sérvios, croatas e muçulma-
Discriminação Racial. Instituído pelo ONU em 1969, nos fazem crescer a miséria e representam grave
o evento é parte da luta em que se irmanam povos perigo para a paz mundial. São tantos e tão amea-
de todos os cantos da terra, contra uma das mais çadores os problemas da civilização contemporânea
vergonhosas práticas a que se pode submeter o ho- que, se todos nos déssemos as maõs, ainda assim
mem. Temos, hoje, a consciência de que discriminar nos custaria resolvê-los; divididos em castas que se
pessoas pela cor da pele é negar a própria natureza julgam superiores porque têm a pele mais clara, por-
humana, reduzindo o semelhante à sua mais primá- que nasceram em tal ou qual país, porque praticam



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 22 07601

certa religião ou simplesmente porque pertencem a são mulatos escuros, médios ou claros, com raízes
determinado sexo, a solução deixa de ser difícil para negras - graças a Deus - muito importantes para a
se tomar impossível. formação do povo brasileiro.

Ao longo do tempo, muitos foram os homens O SR. CLÁUDIO CHAVES - Agradeço a V.
que combateram pela liberdade, que se sacrificaram Exª o aparte, Deputado Luiz Fernando.
pela igualdade que deve unir todas as pessoas em Louvo e me parabenizo com o Deputado Paulo
comunhão fraterna. Kunta Kinté, Patrice Lumumba, Paim, autor da propositura.
Martin Luther King, Agostinho Neto e Mahatma Louvo e me parabenizo com a Presidência
Ghandi foram líderes que enobreceram a humanida- desta Casa, que, antes de tudo, é do povo, em dedi-
de, que dignificaram a época em que viveram. No car parte de sua Sessão do dia hoje para a come-
Brasil, orgulhamo-nos de Zumbi dos Palmares, de moração de tão importante data.
José do Patrocínio, do grande poeta Cruz e Sousa, Com muito orgulho, eu, do Amazonas, o pri-
vultos que, pela generosidade humana e pelo brilho meiro Estado, como bem disse o Deputado Luiz Fer-
da inteligência, puseram-se muito acima da sordidez nando, a abolir a escravatura no Brasil e o Estado-
da discriminação, ante a qual os indivíduos se fazem berço da maior concentração de indígenas, tenho a
tão pequenos que parecem afastar-se de Deus. grata satisfação de representar o Bloco PFUPTB

Significativamente, o Dia Internacional para a nesta sessão.
Eliminação da Discriminação Racial é, também, q Que Deus, o Supremo Arquiteto do Universo,
Dia Mundial da Infância. Se recebemos dos que nos continue a manter este Parlamento sob Sua guarda.
antecederam uma herança marcada pelo preconcei- (Palmas.)
to, cumpre-nos, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) -
dos, lutar para que leguemos aos nossos filhos um Concedo a palavra ao nobre Deputado Sebastião
mundo em que, sobre qualquer diferença, prevale- Madeira, pelo PSDB.
çam a honra e a dignidade a que todos os seres hu- O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
manos têm direito. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Luiz Fer- srªs e Srs. Deputados, lembra-se hoje, em todo o
nando. mundo, o Dia Internacional para Eliminação da Dis-

O Sr. Luiz Fernando - Deputado Cláudio Cha- criminação Racial.
ves, V. EXª faz brilhante exposição, condenando o Instituído pela ONU em 1969, a data relembra
racismo. E vai mais além: defende os oprimidos e o lamentável conflito ocorrido há 36 anos, na África
fracos, aqueles que historicamente se vêem amea- do Sul, que ficou conhecido como o Massacre de
çados na sua integridade física, mental e psicológica Sharpeville: uma ação violenta da polícia, que dei-
pelos poderosos. E cito a V. Ex!! os índios, grupo xou cerca de 70 mortos e mais de 180 feridos, todos
também em extinção; povo sofredor, como todo negros.
povo negro deste imenso planeta, sofrendo discrimi- Esse registro me lembra que há duas sema-
nações as mais vis e indignas possíveis. Ao mesmo nas, nesta mesma tribuna, eu antecipava-me às ma-
tempo em que V. EXª está de parabéns pelo discur- nifestações pelo Dia Internacional da Mulher, uma
so que faz, também estão o PFL e o PTB, por tê-lo data que foi fixada também em lembrança a um
escolhido para falar, no dia de hoje, sobre importan- massacre, desta feita nos Estados Unidos, onde,
te tema. V. EXª, eleito pelo Amazonas, sabe que 140 anos atrás, 129 trabalhadoras da indústria têxtil
aquele Estado foi o primeiro a abolir a escravatura. foram dolosa e dolorosamente queimadas vivas por
E, respeitador da trilogia liberdade, fraternidade e seus patrões. A inferência imediata em cima desses
igualdade, vem defender a liberdade e a igualdade dois exemplos, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
do povo negro e o reconhecimento da fraternidade a dos, é a de que a Humanidade, para se habilitar a
ele, o que faz parte da sua formação maçônica. certas reflexões críticas e ações conseqüentes, pa-
Como um dos representantes do Estado do Amazo- rece precisar sempre de uma desgraça nova, dis-
nas, parabenizo V. EXª e fico duplamente satisfeito pensando as lições que poderiam derivar de tormen-
pela defesa intransigente e consistente que faz. Os tos anteriores ou antigos.
Deputados Paulo Paim e Agnaldo Timóteo fizeram Entretanto, vale notar, o Dia Internacional para
refer€!ncia a que 41 % do povo brasileiro é negro. Eliminação da Discriminação Racial, embora lastra-
Vou além: temos, no mínimo, 80% de brasileiros do em tristes acontecimentos com os negros, diz
com um pé na senzala, porque, não sendo negros, respeito a todos os preconceitos contra toda e qual-



Lutar contra o racismo é defender a dignidade
do ser humano, da cidadania em busca de uma soci
edade justa e solidária. Assim estabelece o art. 52 da
Constituição Federal de 1988, reproduzindo uma ga
rantia histórica e fundamental ao cidadão, que todos
são iguais na sociedade brasileira perante a lei. Tal
princípio já era defendido na França quando da De
claração dos Direitos do Homem e do Cidadão em
1793.

Notadamente no Brasil, o racismo é registrado
desde os primórdios da nossa história. No período
da escravidão, o negro foi o mais atingido não só
moral como fisicamente pela ação ignorante de uma
sociedade que estendia ser os descendentes da
raça negra pessoas inferiores e sem direitos. Esses
dias, felizmente, fazem parte do passado, no entanto
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quer raça, que terminam por submeter pessoas a vi- com o sêmen, o sangue, o suor ou o leite da gente
verem em guetos socieconômicos e culturais. Desta negra e índia.
fOITTl8, lobo de si mesmo, o homem massacra ho- Neste Dia Internacional para Eliminação da
mens e mulheres, negros e índios, crianças e ve- Discriminação Racial, a memória do mundo, irrigada
lhos, detentos e pobres. pelos registros da História, haverá de lembrar que

Mas, com certeza, é contra os negros que mais muitos países construíram parte de seu desenvolvi-
se manifesta a discriminação. No Brasil - que, em mento com a força negra africana. Foram cerca de
todo o mundo, é o segundo maior país em número 150 milhões de pessoas - a população de um Brasil
de descendentes africanos -, a renda mensal média inteiro - retiradas da África e escravizadas em diver-
dos trabalhadores negros é pouco mais da metade sas partes do mundo.
do que ganham os demais trabalhadores: apenas Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, em 13
53%. de maio de 1888, no Brasil, assinou-se uma lei de Ii-

E, se for mulher negra, esta só ganhará 39% bertação, não uma lei de liberdade. Como diz um es-
do que as outras mulheres trabalhadoras ganham. O critor na minha terra. Só a libertação dos escravos
analfabetismo também atinge mais duramente a po- não basta; é preciso acabar a escravidão do precon-
pulação negra: nela a taxa é de quase 30%, cerca ceito.
de 12 pontos a mais do que o índice nacional. O Nesse sentido, o Brasil e o mundo temos de
quadro de disparidades que prejudicam o negro bra- avançar muito. Só assim não ficaremos tentados a
sileiro tem cores fortes e, entre estas, a da violência repetir, com Einstein:
contra o futuro: das mais de 1.500 crianças e ado- Época triste é a nossa
lescentes assassinados anualmente em 1988, 1989 . . . .
e 1990, a maioria é negra. Em que é mais difíCil quebrar um preconceito

Esses são tristes números e indicadores ofi- Do que um átomo. (Palmas.)
ciais de 1990. Para dar uma cor mais alegre ao O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) -
quadro, nós políticos, temos de colocar o avental, Concedo a palavra ao nobre Deputado Airton Dipp,
empunhar o pincel e, com talento, eqüidade e fir- pelo PDT.
meza, pintar mais no pedaço; fazer emergir a cida- O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
d~nia .que subjaz nas leis q~e aqui elaboramos, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. De-
dlscutlm~s e ?provamos, ~stlmular ? Governo na putados, senhoras e senhores, hoje comemoramos
formulaçao.e Implementaçao de ~ohtlcas que pro- o Dia Nacional contra o racismo. Não se trata ape-
movam a Igualdade de oportUnidades, acompa- nas de mais uma data comemorativa ou festiva no
nhar, criticar e cobrar as ações ~~ P~der Ju?iciári? País, mas um dia ímpar de defesa de um dos mais
na parte.que lhe cabe nesse latlfundlo de vlolêncl- importantes princípios do Estado Democrático, que
as e deSigualdades. defende o direito dos homens à liberdade e igualda-

Quando desta tribuna falei sobre o Projeto Si- de.
vam e a situação de descaso a que se relegou a
Amazônia durante séculos, afirmei não ser grande o
País que desconhecia sua grandeza. Se antes me
referia ao território, agora quero me referir à popula
ção. Os negros e pardos somam mais de 65 mi
lhões, quase metade do total de brasileiros. Na mi
nha região, o Nordeste, essa proporção está acima
de 70%.

Urge, portanto, maior preocupação e mais
ações relativamente à maior parte do nosso território
(compreendido pela Amazônia Legal) e a quase me
tade da população brasileira, representada pelos ne
gros e pardos. Ao território amazônico, devemos do
mínio e desenvolvimento. Ao negro e índio discrimi
nados, devemos cidadania e reconhecimento: na ori
gem, a sociedade brasileira tem ponto de contato



Durante o discurso do Sr. Airton Dipp,
o Sr. Theodorico Ferraço, § 22 do artigo 18
do Regimento Intemo, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim, § 22 do artigo 18 do Regimento Inter
no.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Com a
palavra o Deputado Chico Vigilante, pelo Partido dos
Trabalhadores. S. Ex" terá o mesmo espaço de tem
po assegurado aos outros Parlamentares.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pronun
cia o seguinte discurso.), - Sr. Presidente, Sr!!s e
Srs. Deputados, hoje estamos aqui reunidos para
.celebrar o Dia Internacional.de Luta Contra a Racis
mo, instituído pela ONU para perpetuar a memória
dos jovens negros de Shaperville, África do Sul, sel
vagemente massacrados pelo regime racista de Pre
tória, no dia 21 de março de 1960.

Ao escolher esta data, a ONU quis condenar
um regime bárbaro, que praticava um racismo osten
sivo, inspirado em odeologias que se nutrem dos
instintos mais baixos do ser humano. O gesto da
ONU certamente contribuiu para abreviar a vida do
cruel regime de apartheid, então reinante na África
do Sul; funcionou como um sinal de que o mundo
condenava a violência bestial erigida em método de
governo.

A instituição desta homenagen aos mártires
de Shaperville certamente contribuiu também
para devolver confiança às vítimas do racismo
na África do Sul, levou milhões de negros a vol
tarem seus olhos para o cárcere, onde pulsava o
inesgotáve1 coração da liberdade, que naquele
momento era encarnado pela figura de dimen
sões mitológicas de Nelson Mandela, africano e
de Deus.

Mas a homenagem instituída pela ONU à luta
contra o racismo não quer apenas denunciar o racis
mo ostensivo, como era praticado na África do Sul.
Esta homenagem serve também para estimular a
luta contra o racismo dissimulado que costuma ser
praticado no Brasil, que se expressa na propagação
de falsidades como a falácia da "democracia racial",
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jamais poderão ser esquecidos porque foram dias ção, que inclua os excluídos e que permita que as
desumanos e injustos sob todos os aspectos. pessoas, todas elas, sejam vistas e reconhecidas

O Brasil foi um dos últimos países do mundo a como seres humanos, todas iguais!
abolir a escravidão em 1888, muito mais movido por Racismo nunca mais!
pressões políticas e econômicas vindas do exterior Ao encerrar, quero cumprimentar o Deputado
do que fruto de uma vontade amadurecida no meio Paulo Paim pela iniciativa desta sessão em home-
político nacional. nagem e, mais que isso, em protesto ao racismo.

Não há mais escravidão no território brasileiro. (Pausa.)
Porém o racismo ainda teima em fazer suas maze
las e a traduzir-se em ações que se repetem no dia
a-dia do País. Vivemos, na verdade, uma falsa de
mocracia racial, porque ainda entremostram-se pro
fundos abis'mos separando os estratos sociais.

Quando a mulher é vítima de preconceitos,
quando o pobre, o sem-teto, o sem-terra, o negro, o
índio, enfim, quando as minorias menos privilegia
das são vistas como seres de menor importância e
são tratados não como seres humanos mas como ci
dadãos de segunda classe, aí está consumado o ra
cismo.

As massas de brasileiros jogados em cinturões
de miséria e alojados em favelas, vivendo do que
catam em latas de lixo, sem saúde, sem água potá
vel, sem sanitários, sem trabalho e sem dignidade,
são a prova provada de que o racismo ainda faz
chagas no Brasil.

Sr. Presidente, vivemos, sim, em um abismo
de tragédia e infelicidades. O racismo, senhoras e
senhores, é um forma de separar determinadas pes
soa de determinados grupos sociais, isolando cida
dãos em guetos, à margem da sociedade. Este é o
mais indecoroso ato de segregação de discrimina
ção de posição preconceituosa é de separação soci
al.

O que acontece com milhões de excluídos so
cialmente é exatamente uma separação nítida que a
sociedade e o País permitem que ocorra, fazendo
desses excluídos vítimas de um racismo que não
leva este nome nas páginas e jornais e nos noticiári
os da grande imprensa, mas que na prática funciona
como um ato de segregação.

O PDT, neste Dia Nacional contra o Racismo,
vem-se confraternizar com aqueles que individual
mente ou reunidos em instituições e órgãos de defe
sa dos Direitos do Cidadão, não se curvam diante
daqueles que insistem em incentivar pela ação ou
omissão que as chagas sociais se aprofundem e
que o racismo continue a fazer novas vítimas.

Nossa homenagem é dirigida aos que lutam,
aos que têm conseguido vitórias importantes no
combate ao racismo e é também dedicada aos que
ainda sonham com uma sociedade sem discrimina-
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inventada por Gilberto Freire, que procura obscure- tação do Partido Socialista Brasileiro está a cargo
cer o fato de que 05 negros compõem as camadas do Deputado Beto Lélis, mas queremos fazer uma
mais pobres e mais exploradas da sociedade, que ressalva sobre a discriminação racial que existe no
são as vítimas preferenciais da violência policial e Brasil.
que são tratados com deboche por uma cultura ofici- O principal fator de discriminação racial no Bra-
ai que nega freqüentemente a contribuição desta sil é o capital. Gostaria que fosse feita uma estatísti-
raça à formação cultural, política e econômica do ca séria entre o número de pessoas presas no Brasil
Brasil. e o número de negros donos de bancos. Neste País,

Falamos do racismo dissimulado praticado no há quantos negros que são donos de bancos? Fica-
Brasil. Mas estamos conscientes de que a degrada- mos imaginando as pessoas que dizem que no Bra-
ção social e moral do País, aprofundada pelo desas- sil não existe discriminação. Provavelmente, desco-
troso projeto neoliberal, e ajudada pela omissão das nhecem a realidade brasileira.
autoridades, está criando condições que propiciam a O Deputado Beto Lélis, do Partido Socialista
prática do racismo explícito. Refiro-me ao assassina- Brasileiro, falará em nome do Partido. Mas, se as
to de Carlos Adilson de Siqueira, artista e negro, estatísticas fossem confiáveis, veríamos que a dis-
morto em Curitiba, no último dia 23 de março, por criminação racial que existe no Brasil é muito maior
um grupo nazistas. Episódios como este são uma do que a apresentada em tela. O Partido Socialista
grave advertência e devem servir de sinal de alerta Brasileiro não abre mão de reconhecer essa discri-
para que todos 05 democratas se unam no cambate minação como um fato hediondo. Hoje, comemora-
ao racismo e às práticas imundas dos nazistas, que se o Dia Internacional para a Eliminação da Discrimi-
começam a se propagar por algumas cidades brasi- nação Racial, que não deveria ser de poucos, como,
leiras. na verdade, às vezes, o é, mas da sociedade como

Sr. Presidente, tanto eu como V. Ex", pertence- um todo.
mos à raça negra, sabemos do racismo existente no Portanto o Partido Socialista Brasileiro, neste
~rasil. .Não tenho dúvi?a de que esse apartheid ~o- momento, col~a o Deputado Beto Lélis como seu
clal eXI.stente no Brasil, que é refor?ado pelo racl~- membro para falar de um assunto fundamental à ci-
mo, vai-se aprofundar um pouco mais com as medl- dadania e à consciência de todos 05 brasileiros.
das aprovadas aqui neste Congresso no dia de hoje. E f h d' (P I )
Quem irá pagar o preço mais alto por essas medidas ra o que In a a Izer. a mas.
aprovadas aqui hoje são exatamente os negros, que O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
recebem 05 salários menores deste País. São esses Beto Lélis, V. Ex!! está com a palavra, para comple-
que não têm carteira assinada. São esses que segu- tar o tempo do PSB, para orgulho deste Plenário e
ramente não vão ter como provar tempo de contribu- desta Mesa.
ição, porque já tem dificuldade até para provar tem- O SR. BETO LÉLlS (Bloco/PSB - BA. Sem re-
po de trabalho. Imaginem provar tempo de contribui- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Depu-
ção! tados, quero, inicialmente, agradecer ao nobre De-

Portanto, Sr. Presidente, quero, no dia de hoje, putado Alexandre Cardoso, que, mesmo tendo o
solidarizar-me com V. Ex· por ter tido a feliz idéia de tempo disponível para falar em nome do Partido So-
propor esta sessão, solidarizar-me com todos os ne- cialista Brasileiro, partido que combate o preconceito
gros brasileiros e repudiar a atitude do Congresso racial, abriu mão de sua exposição para este colega
Nacional pela aporvação dessa medida que modifica de plenário, que tem a pele escura, e, com isso, dá
a Previdência Social brasileira, em que 05 menos mais do que uma demonstração de que não tem ne-
favorecidos irão pagar o preço por tudo isso. nhum preconceito racial.

Parabéns a V. Ex!. (Palmas.) Sr. Presidente, hoje comemoramos o Dia Inter-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa- nacional contra o Preconceito Racial. Diria que, se o

mos a palavra, neste momento, ao Deputado Ale- Partido Socialista Brasileiro, através do seu repre-
xandre Cardoso, que falará pelo PSB, dividindo o sentante, o Deputado Beto Lélis, viesse falar sobre a
tempo com o Deputado Beto Lélis. Cada um terá exclusão do negro que diz respeito às questões polf-
cinco minutos, com o limite máximo de sete, com a ticas, sociais e econômicas, teoricamente seria des-
tolerância da Mesa. necessário, uma vez que todos aqueles que nos an-

'P SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. tecederam já combateram essa discriminação em
Sem ~evisão do orador.) - Sr. Presidente, a manifes- relação ao negro. Mas quero fazer um chamamento



O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, senhoras esenhores convidados,

O racismo é essencialmente destrutivo em to
das as suas modalidades concretas, seja no Brasil,
EUA ou África do Sul. Jamais contaremos com uma
democracia efetiva se não o eliminarmos. O negro
ainda constitui o ponto central de referência de nos
sos atrasos e avanços históricos, a esperança maior
na luta dos oprimidos pela criação de uma socieda
de nova. Suavizar o racismo, qualificando-o de cor
dial, implica obscurecer sua natureza e a necessida
de de destroçá-lo com urgência.

Essas idéias poderiam ser pronunciadas por
qualquer Ifder Iibertário voltado para a emancipação
social e racial dos oprimidos em qualquer parte do
mundo. Seu autor, o Prof. Florestan Fernandes 
que homenageamos em duas ocasiões nesta Casa
-, possufa certamente uma consciência notável da
necessidade da ruptura com a opressão. Seu co
mentário sintetizava o conteúdo de um artigo intitula
do Racismo e cordialidade, no qual rebateu a noção
que pressupõe o artificial abrandamento do precon
ceito como algo mais desejável que a guerra racial
aberta. E Florestan demoliu esta mística de modo
fulminante:

Não existe nada de cordial no racismo
antinegro, que se oculta e se nega, ao mes
mo tempo que massacra suas vítimas e as
impede de ter acesso à cidadania e à classi
ficação social.

Transformou-se em hábito, quase vfcio, a afir
mação de que no Brasil todos são brasileiros, sem
distinção. A ampla diversidade étnica existente entre
nós não teria, desse modo, nenhum elemento de
avaliação que autorizasse a existência de segrega
ção ou discriminação. As estatísticas mais recentes
produzidas pelos organismos oficiais e não-governa
mentais demonstram, no entanto, que os negros 
significativa parcela correspondente a cerca de 50%
da população brasileira - aparecem na base inferior

. da pirâmide social. Ocupam as piores posições no
processo produtivo, recebem os menores salários,
moram nos piores lugares e ocupam as mais precá
rias habitações, vão menos à escola e vivem menos.
Um Mapa da Exclusão Social do Brasil, de Paulo
Singer, mostra que as crianças na faixa de 10 a 14
anos que trabalham em sua maioria são negras e
que o analfabetismo também é maior entre os ne-
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muito mais preocupante do que a discriminação raci- Concedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Quei-
ai aqui na Terra. roz.

Diz-nos a Bfblia que Deus criou o Jardim do
Éden e tratou de habitá-lo, colocando ali um ho
mem e uma mulher. Sou defensor de que o ho
mem é fruto da Criação e não da Teoria da Evo
lução, como alguns cientistas defendem, che
gando a dizer que o homem é descendente do
macaco. Na minha ótica, como cristão que sou,
o homem veio das mãos do Criador. Ele o fez do
barro e depois soprou nas suas narinas, dando
lhe a vida.

Diz-nos a Bíblia, Sr. Presidente, caro colega
Paulo Paim, que Deus fez o homem mediante a sua
imagem e a sua semelhança. A Bíblia não relata que
Deus tenha feito um homem preto, ou branco, ou
pardo etc. Então, diria que, além das punições a que
estão sujeitos aqueles que praticam o preconceito
racial aqui na Terra, ainda há tempo para pensarem
duas vezes, porque, com relação às questões futu
ras, isso não é nada. Volto a dizer: a Bfblia não nos
fala sobre a cor de Deus; apenas relata que Deus
fez o homem à sua imagem e semelhança, orientan-'
do-nos, para que nós o amássemos acima de todas
as coisas e amássemos nosso próximo como a nós
mesmos.

Fico pensando naqueles que praticam o pre
conceito racial, no dia de prestarem contas a
Deus, já que a Bfblia também nos fala do Jufzo Fi
nal. E se de repente Deus mostrar-se a eles com a
pele escura? Quanta decepção! É esse o tema da
reflexão que deixamos àqueles que porventura
ainda praticam o tal preconceito. Volto a dizer: a
Bfblia não nos fala da cor de Deus e pode ser que,
quando lá chegarmos, deparemos com um Deus
negro. Com relação a outros preconceitos, como,
por exemplo, o preconceito trsico, pode ser que,
quando lá chegarmos encontremos um Deus de
pequena ou grande estatura, ou quem sabe até
um Deus coxo.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Parlamentares, era
essa a reflexão. Mais uma vez digo que o Partido
Socialista Brasileiro se compromete a combater a
discriminação racial, como até aqui tem combatido.
(Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Beto Lélis, o
Sr. Paulo Paim, § 22 do artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Theodorico Fer
raço, § 22 do artigo 18 do Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) -
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gros, especialmente no Nordeste. Isto não significa servidão é o objetivo que une a todos (sem que com
objetivamente discriminação e não traduz objetiva- isto tratemos de diluir as questões específicas), na
mente preconceito? busca de um horizonte que irradia a luz da Iiberdad~

É necessário, portanto, antes de tudo, comba- e da emancipação social.
ter a discutível conclusão de que a existência de cor- Concluo, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Deputa-
dialidade e a ausência de ódio racial exacerbado dos, Senhoras e Senhores convidados, lembrando
nas relações étnicas atribuem ao racismo brasileiro Castro Alves, que cantou em versos a luta emanci-
um sentido atenuante em relação a outros países. pacionista dos negros nos quilombos e nos campos
Sob este manto, pelo contrário, toma-se o racismo do Brasil colonial, legando às gerações que se se-
no Brasil mais preocupante, pois é indisfarçável que guiram o registro da ode libertária escrita a suor e
oculta seriíssimas contradições sociais. Não é moti- sangue em Palmares para a História do Brasil. Que
vo de orgulho; pelo contrário, evidencia a crueldade a perenidade do poema inspire a resistência dos que

. e o sentido retrógrado do regime econômico e social não se dobram às incertezas do presente e do futuro
imperante em nosso País. desta Nação:

O fato incontestável de que os negros no Brasil Palmares! a ti meu grito!
não romperam com a sua original servidão está as- A ti, barca de granito,
sociado à estrutura de classes formada historica- Que no soçobro infinito
mente em nosso País. E se reflete na superestrutura Abriste a vela ao trovão.
política e jurídica que representa a articulada ideolo- E provocaste a rajada,
gia da dominação de classes no Brasil. Poderíamos Solta a flâmula agitada
começar pela representação parlamentar nesta Aos uivos da marujada
Casa, onde a presença dos negros não corresponde Nas ondas da escravidão!
minimamente ao seu espectro social. (Palmas.)

De acordo com o Prof. Sérgio Adorno, da USP, O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) -
os negros levam a pior também na Justiça brasileira, Sr'ls e Srs. Deputados, senhores e senhores convi-
que os trata de forma desigual. Além de tudo, os dados, a Câmara dois Deputados sente-se honrada
réus negros mostram um perfil que reflete sua exclu- em realizar esta sessão, pondo em pauta um dos
são social, principalmente quanto à instrução e ocu- mais delicados e ao mesmo tempo mais cruciais te-
pação. São também os que sofrem mais restrições e mas para nossa sociedade, que são as relações ra-
os mais condenados. Mas tudo começa na própria ciais em nosso solo. A ocàsião é das mais propícias,
inserção no processo produtivo: em São Paulo, por pois ainda estão em nossa memória os debates que
exemplo, um espaço mais representativo da ativida- se promoveram sobre o assunto no final do ano pas-
de econômica do Brasil industrial, os negros desem- sado durante as comemorações dos trezentos anos
pregados são 52,2% do total da força de trabalho da morte de Zumbi dos Palmares.
que está fora da produção, segundo o mesmo pro- Este plenário é lugar perfeito para sediar um
fessor. Suas conclusões também levam à demolição colóquio dessa natureza, pois é aqui que se reúnem
do mito da democracia racial no Brasil. os representantes dos brasileiros de todas as raças,

Após 300 anos da morte de Zumbi - evento e, portanto, aqui devem ecoar os anseios de todos
que comemoramos neste Parlamento ano j:lassado os nossos concidadãos, sobretudo dos menos faVo-
-, as conquistas do movimento abolicionista ainda recidos e dos mais injustiçados - entre os quais os
não se fizeram plenas, pois as condições de cidada- negros se encontram, lamentavelmente, em primeiro
nia para os negros são as mais precárias. E não plano.
considero que o problema dos negros no Brasil se Neste Dia Internacional de Combate ao Racis-
circunscreva ao seu significado racial. Este é apenas mo, abre-se muito largo o leque da prática desse ato
o dilema mais visível quando tratamos do racismo. A hediondo - o fantasma do neonazismo, que arne-
real amplitude do problema nos remete à globaliza- dronta a Europa; a xenofobia, que se acirra nos paí-
ção e às suas seqüelas, que agravam numa escala ses industrializados; o apartheid, ainda não total-
sem precedentes o conjunto dos problemas sociais, mente eliminado no Sul da África; as guerras tribais
envolvendo negros, índios, mulheres, os trabalhado- e étnicas no mesmo continente e também na Ásia; a
res de um modo geral - o conjunto dos excluídos da luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de
sociedade brasileira. Desse modo, acredito que a suas culturas e seus direitos nas Américas - apenas
pugna pela superação das condições perversas da para citar alguns exemplos esparsos.



Eis aqui um chão ancestral
debaixo dos meus pés seu coração pulsa
o vibrante tantaneo subterrâneo
trepida a matriz da terra negra
grávida de tanta lágrima
tanta vida
tanta esperança perdida

(...)
Serra serrote serra a exploração
ali serra da compaixão
Serra serrote serra a humilhação
oh serra da libertação.

Finalmente a Mesa cumprimenta o nobre De
putado Paulo Paim pela autoria do requerimento
desta homenagem ao transcurso do Dia Internacio
nal contra o Racismo.

Também se congratula e se associa com S.
Exª e todos os oradores por lembrarem que este dia
é o Dia da Humanidade. (Palmas.)

IX - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Theodorico Ferraço) 
Encerro a sessão, convocando outra amanhã, sexta
feira, dia 22, às 9 horas.
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Por sinal, pode mesmo, a uma primeira vista, já ria ser a democracia como fusão de igualdade com
parecer extemporânea a celebração deste dia, insti- liberdade.
tuído pela Organização das Nações Unidas para Este ideal sabemos ainda estar longe da reali-
lembrar o triste 21 de março de 1960, quando polici- dade brasileira, por maiores tenham sido os progres-
ais sul-africanos massacraram a população negra de sos nesse sentido devido ao ranço colonialista que
Shaperville. Hoje, a situação naquele país está, sem permeia, veladamente ou não, as relações raciais
dúvida, radicalmente mudada, mas os povos civiliza- no Brasil, que vê o negro como um sempre escravo
dos ainda não podem orgulhar-se de terem extirpa- e Zumbi e seus herdeiros como uma sempre amea-
do de suas sociedades o cancro do racismo e da ça à ordem estabelecida.
discriminação, em suas diversas formas. É, portanto, mais que uma honra, um dever

Mesmo em nosso País, de índole natural- desta Casa patrocinar um debate de tamanha signifi-
mente pacífica e tradicionalmente desafeito à luta cação e alcance como este. As idéias aqui expostas
sangrenta, o racismo e a discriminação - por mais convertem-se naturalmente em matéria-prima a ser
sutis que sejam suas manifestações - ainda tei- usada na construção de uma nova sociedade, base-
mam em subsistir no nosso cotidiano. O Brasil ada nos ideais de liberdade, justiça e igualdade de
chega ao novo século com grandes conquistas so- Zumbi dos Palmares.
ciais e políticas: plena liberdade de expressão; leis Trago, por oportunas, palavras de outro ilustre
protetores do trabalhador; conscientização do sociólogo e parlamentar, Abdias do Nascimento, que
povo de seus direitos e obrigações, enfim o exercí- tanto tem abrilhantado a vida acadêmica brasileira e
cio da plena cidadania. este Poder. São elas do poema que neste mesmo

Vive o País ,um regime de liberdade democráti- recinto apresentou, em homenagem ao Dia Nacional
ca como poucas vezes em sua história. Porém ela da Consciência Negra, em 1984, sobre os sentimen-
não será completa enquanto a tão propalada demo- tos que experimentou na primeira vez que subiu a
cracia racial - que, na maioria das vezes, não passa serra da Barriga, traduzindo, num misto de enlevo
de um eufemismo para encobrir uma simples tole- poético e objetividade os anseios do povo negro bra-
rância do dominado~ em relação às etnias mais opri- sileiro:
midas - deixar de ser um mito (e aqui uso o termo já
consagrado de Florestan Fernandes) para se tornar
uma realidade sensível, táctil, presente no dia-a-dia
do brasileiro.

Não é sem razão, portanto, que é para as co
munidades negras e para os movimentos negros or
ganizados que este dia tem seu maior significado,
pois em nosso solo eles têm sido, ao longo de nossa
história, o objeto primeiro da malfadada prática de
discriminação e do racismo. Salienta o grande soció
logo, de saudosa memória, em sua obra Significa-
do.do Protesto Negro, na qual define com clareza
e acuidade a luta do negro por seu lugar na nossa
sociedade:

Os negros são os testemunhos vivos da persis
tência de um colonialismo destrutivo, disfarçado com
habilidade e soterrado por uma opressão inacreditá
vel.o mesmo ocorre com o indígena, com os párias
da terra e com os trabalhadores semilivres superex
plor~dos das cidades. Por que o negro? Porque ele
sofreu todas as humilhações e frustrações da escra
vidão, de uma Abolição feita como lima revolução do
branco para o branco e dos ressentimentos que teve
de acumular, vegetando nas cidades e tentando ser
g~lJt~j isto é, cidadão comum. O negro surgia corno
um·símbolo, uma esperança e o teste do que deve-
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS
ou RECURSOS

l-Emenda

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2-74, DE 1996
(DO SR. WIGBERTO TARTUCE)

"Altera o caput do artigo 39 do Regimento Intemo·

Prazo para apresentação de Emendas (art. 216, § 1~'1

do Regimento Interno):
Prazo -19. Dia: 22--3-96

Último Dia: 28-3-96

25

26

2L feira

3Lteira

12:05
12:30
12:55
13:20

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

15:00
15:25

Severino Cavalcanti
Welson Gasparini
Luiz Femando
Elias Murad

José Aldemir
Fetter Júnior
Rivaldo Macari
Zaire Rezende
Alzira Ewerton
Benedito Domingos
Régis de Oliveira
Socorro Gomes
Agnaldo Timóteo

Marta Sl.4lIicy.
Amon Bezerra .

11 - Recursos
27 4Lfeira 15:00

15:25
Firmo de Castro
José Machado

Darci Coelho
Carlos Alberto

Adhemar de B. Filho
Laprovita Vieira
Chico Vigilante '
Adelson Salvador
"Euripedes Miranda
Serafim Venzon
Severiano Alves
Jarbas Lima
Carlos Airton

15:00
15:25

10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

SLfeira

BLfeira29

28

Ubaldo Corrêa
Inácio Arruda
WigbertJ Tartuce

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

22 BLteira 10:00 Francisco Rodrigues
10:25
10:50
11:15
11:40

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PER(OOO DE

- Março de 1996 -
Dam Dia da Semana Hora Nome

I • COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULtURA E
. POÚllCA RURAL

sala T·10, Anexo 11

PARECER: favorável a este, com substitutivo,
às oito emendas apresentadas na Comissão e
aos PL's nas 820195 e 1.1<W195, apensados

A V I S O NO 02/96

A V I S O NO 1198'
RECEBIMENTO DE EMENDAS

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

Infcio: 21103196
Prazo: 5 8ess6es
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Infeio.: 15103196 1 •
Prazo.: 58ess6ee
Decurso: sa Sesdo

1·

2·

2-
PROJETO DE LEI NO' 471195 • do Sr. Airton
Dipp - que "Dispõe sobre a descentralizaçAo
da Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado JOÃo COSER
PARECER: favorével, com substitutivo

PROJETO DE LEI ~ 5eOI95 • do Sr. Valdir
CoIatto • que "DispOe sobre • crlaçAo do
Sistema Nacional de seguro Rural· SNSR, e 3
dá outras providências", (Apensos PL's 820195
e 1.140195}.
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO

PROJETO DE LEI N- 3.033-AI92 - do Sr.
Germano Rigotto - que "Prorroga o benefício
ftseal instituldo pela Lei n· 8.191, de 11 de
junho de 1991" no que conceme a tratores,
colheitadeiras e demais mllquinas agrícolas".
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO

PROJETO DE' LEI N- 1.284195 - da Sra.
Socorro Gomes e outros - que "Altera a
redação dos artigos 489 e 499 da Lei n· 3.071,
de 1· de janeiro de 1916 - Código Civil e dos
artigos 928, 927 e 930 da Lei n- 5.869, de 11
de janeiro de 1973· Código de Processo Civil,
que dispOem sobre questões possessórias".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N- 1.389195 _. do Sr.
Augusto Nardes • que "Altera o artigO 105 da
Lei n- 4.505, de 30 de novembro de 1994, que
dlsp6e sobre o Estatuto da Terra, para permitir
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A V I S O N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio.: 22/03/96
Prazo.: 05 Sessões
Decurso: -

4-

5-

6-

1 -

2-

3-

a utilização de títulos da dívida agrária em
dação em pagamento de dívidas decorrentes
de operações de crédito rural".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

PROJETO DE LEI N° 1.393/95 - do Sr. Wilson
Branco - que "Dispõe sobre as atribuições das
colônias, federação e confederação de
pescadores artesanais".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR

PROJETO DE LEI N° 1.406/96 - do Sr. Júlio
Redecker - que "Dispõe sobre a compra de
glebas rurais, para fins de reforma agrária".
RELATOR: Deputado ALCIDES MODESTO

PROJETO DE LEI N° 1.471/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que "Dispõe sobre a criação
da duplicata rural, sua vinculação à 'nota do
produtor rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁnCA
Sala 13-T, Anexo 11

PROJETO DE LEI N° 1.299/95 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "Dispõe sobre compensação às
emissoras de rádio e televisAo, com impostos
federais devidos, pela transmissão de
programas eleitorais gratuitos".
RELATOR:CARLOSA~BERTO

PROJETO DE LEI NO 1.515/96 - do Sr.
Roberto Santos - que "Institui o Plano Nacional
de Cooperação Técnico-Científico
Inter-regional- CTReg".
RELATOR: DOMINGOS LEONELLI

PROJETO DE LEI N° 1.521/96 - do Sr.
Arnaldo Faria de Sá - que "Regulamenta a
radiodifusão livre e comunitária, e dá outras
providências".
RELATOR: EDSON QUEIROZ

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

Plenário 1, anexo "

A V I S O N° 03/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 19.03.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 1.057/95 - do Sr. Marcia
Reinaldo Moreira - que "estabelece limite para
a multa contratual".
RELATOR: Deputado EDSON SOARES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 02196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inrcio.: 20/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO AI3AIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI NO 3.822-A/93 - do Sr.
Giovanni Queiroz - que "autoriza o Poder
Executivo a suprimir a Reserva Florestal
Gorotire, no Estado do Pará, criada pelo
Decreto n° 51.029, de 25 de julho de 1961".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

2 - PROJETO DE LEI N° 576/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "estabelece a proibição da venda
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de qualquer tipo de medicamento, droga"
insumos farmacêuticos e correlatos, em
estabelecimentos comerciais não
especializados no ramo e não legitimados ao
controle sanitário".
RELATOR:Deputado REMI TRINTA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala T-15 - Anexo 11

A V I S O N° 29/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio. 15/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.279/95 - do Sr. Jaques
Wagner - que "define as atividades de
inteligência e contra-inteligência e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

~Ala 18o-C Anexo 11

A V I S O N° 01/96

RECEBIMENTO ÓE EMENDAS
Inrcio.: 1903.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3- Sessão

Proposição Sujeita à ApreciaçãO
Conclusiva das Comissões:

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

A V I S O N° 1/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inrcio.: 20/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 122195 ~ do Sr. José
Fortunati - que "altera a Lei nO 7.315, de 24 de
maia de 1985 e dá outras providências".
Relator: Deputado CUNHA LIMA

2 - PROJETO DE LEI N° 765/95 - da Sr. Júlio
Redecker - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 71 do Decteta-Iei nO 37, de 18 de
novembro de 1966, que "dispõe sabre a
Imposta de Importação, reorganiza as serviços
aduaneiras e dá outras providênciaS".
Relatar: Deputado JAIME MARTINS

A V I S O N° 2/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inrcio.: 21/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.447/96 - do Sr. Nicias
Ribeira - que "altera a Lei nO 8.167, de 16 de
janeiro de 1991, que "altera a legislação da
imposta sabre a renda relativa a incentivas
fiscais, estabelece novas condições
operacionais das Fundas de Investimentos
Regionais e dá outras providências".
RELATOR: Deputada CÉSAR BANDEIRA

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.612194 - do Sr. Rubem
Medina - que "define a Política Nacional de
Turismo, institui fontes de receitas e dá outras
providências".
Relator: Deputada NELSON OTOCH
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 4 

EDESPORTO
Sala 170-C, Anexo 11

A V I S O N° 02/96

PROJETO DE LEI N° 1.006/95 - do Sr. Ubaldo
Corrêa que "determina isenção de
pagamento de direitos autorais das repetidoras
de rádio e televisão do interior da região
amazônica".
Relator: Deputado Cláudio Chaves

6-

8-

5-

AV I S O N° 03196

PROJETO DE LEI N° 1.262195 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "suprime dispositivos da Lei nO
9.131, de 24 de dezembro de 1995, que 'altera
dispositivos da Lei nO 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, e dá outras providências'''.
Relator: Deputado Elias AbraMo

PROJETO DE LEI N°' 1.158/95 - do Senado
Federal (PLS N° 59/95) - que "dispõe sobre a
criação do 'Dia Nacional do Radialista' e dá
outras providências".
Relator: Deputado Alvaro Valle

PROJETO DE LEI N° 1.282195 - do Sr.
Rommel Feijó - que "disciplina o Capítulo IV
do Título VJII, artigos 218 e 219 da
Constituição Federal, instituindo Programa de
Incentivos Fiscais à Formação Profissional
Universitária e Técnica F~deral de 20 Grau".
Relator: Deputado Marquinho Chedid

PROJETO DE LEI N° 1.307/95 - do Sr.
Marcelo Teixeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da transcrição do Hino
Nacional na capa de todos' os -cadernos
escolares",
Relator: Deputado Alexandre Santos

9 - PROJETO DE LEI N° 1.312195 - do Sr.
Maur-feio" Requião· - que "Estabelece a
obrigatoriecade de transferências de recursos
::Ia União destinadas à manutenção de
estabelecimento<; de ensino serem feitas
diretamente a fundos especiais criados
especialmente para este fim".
Relatora: Deputada Maria Elvira

10 - PROJETO DE LEI N° 1.321195 - do Sr. Remi
Trinta - que "estabelece normas para o
processo de adoção e utilização do livro
didático nas escolas das redes pública e
privada, do ensino fundamental e médio em
todo o País, e dá outras providências".
Relatora: Deputada Marisa Serrano

11 - PROJETO DE LEI N° 1.335/95 - do Sr. Beto
Mansur - que "substitui os encargos de
natureza trabalhista, inscritos na Consolidação

PROJETO DE LEI N° 1.345/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação de programa
de ensino profissionalizante em emissora de
televisão estatal na forma que especifica".
Relator: Deputado Flávio Arns..

PROJETO DE LEI N° 256/91 - da S'" Jandira
Feghali - que "regulamenta o disposto no
inciso 111 do artigo 221 da Constitui....ão Federal,
referente à regionalização da programação
artística, cultural e jornalística das emissoras
de rádio e TV e dá outras providências".
Relatora: Deputada Marilu Guimarães

PROJETO DE LEI N° 641/95 - do Sr. Edinho
Araújo - que Acrescenta parágrafo ao artigo 73
da Lei nO 5.988, de 14 de setembro de 1973,
que 'regula os direitos autorais e dá outras
providências".
Relator: Deputado Osvaldo Biolchi

1 - PROJETO DE LEI N° 948/95 - do Sr. IIdemar
Kussler - que "proíbe a exibição de filmes ou
programas pornográficos pelas emissoras de 7 
televisão por assinatura".
RELATOR: Deputado Elias AbraMo
PARECER: favorável, com substitutivo

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
InIcio.: 18/03/96
Prazo.: 5'Sessões
Decurso: 48 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 21/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessilo

1 -

2-

3-
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das Leis do Trabalho. pelos fixados no Regime
de Trabalho Educativo, que institui para
viabilizar a escolaridade de adolescentes
mediante a colaboração da empresa nesse
objetivo".
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar

12 - PROJETO DE LEI N° 1.378/95 - do Sr.
Marconi Perillo - que "to'ma obrigatória a
prestação de serviços gratuitos como professor
do ensino público fundamental e médio por
parte de estudantes de universidades
públicas".
Relatora: Deputada Esther Grossi

13 - PROJETO DE LEI N° 1.431/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "dispõe sobre
recursos não reclamados correspondentes às
contas de depósitos não-recadastradas, e dá
outras providências". Apenso o PL nO 1.463196.
Relatora: Deputada Marisa Serrano

14 - PROJETO DE LEI N° 1.444/96 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a unificação das
datas de todos vestibulares".
Relator: Deputado Paulo Uma

15 - PROJETO DE LEI N° 1.456/96 - do Sr.
Mauricio Najar - que "altera a redação do
artigo 47, parágrafo 6°, da Lei nO 8.212, de 24
de julho de 1991, para incluir a celebração de
contratos para desenvolvimento de programas
de ensino fundamental e do Programa
Comunidade Solidária entre as situações que
prescindem da apresentação de prova de
inexistência de débito junto ao INSS.
Relator: Deput&do Osvaldo Coelho

16 - PROJETO DE LEI N° 1.507/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "dispõe sobre os horários de
veiculação dos programas educativos pelas
emissoras estatais de radiodifusão de sons e
imagens".
Relator: Deputado Elias Abrahão

17 - PROJETO DE LEI N° 1.568196 - do Sr. Milton
Temer que "dispõe sobre o
Salário-Educação, previsto no parágrafo 6° do
artigo 212 da Constituição Federal e
estabelece outras providências".
Relatora: Deputada Mansa Serrano

18 - PROJETO DE LEI N° 1.581/96 - do Sr. Márcio
Fortes - que "dispõe sobre a unificação das
datas das férias escolares".

Relatora: Deputada Maria Elvira

19 - PROJETO DE LEI N° 1.583 196 - do Sr.
Hercularro Anghinetti - que "dispõe sobre a
inclusão obrigatória do ensino e da prática de
modalidades esportivas nos currículos dos
estabelecimentos de' ensino de qualquer grau
e modalidade e dá outras providências".
Relator: Deputado Osvaldo Coelho

20 - PROJETO DE LEI N° 1.603/96 - do Poder
Executivo (MSC N° 173/96) - que "dispõe
sobre a Educação Profissional, a organização
da Rede Federal de Educação Profissional e
dá outras providências".
Relator: Deputado Severiano Alves

A V I S O N° 04/96

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Inicio.: 22/03/96
Praz.o.: - Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DES
TAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.133/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre as taxas cobradas
pelas univ~rsidades para reaiizaçA"o do exame
vestibular e dá outras providências".
Relator: Deputado Alexandre Santos
Parecer: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Sala 124-C, Anexo 11

A V I S O N° 1/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 20/03196
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2· Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.
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1 - PROJETO DE LEI N° 2.091/91 - do Sr. 5
Jackson Pereira (em apenso o PL nO 2.412/91)
- que "dispõe sobre a conversão dos Títulos da
Dívida Agrária para a forma escriturai".
RELATOR: Deputado BASiLIO VILLANI

2 - PROJETO DE LEI N° 4.088-Al93 - do Sr. 6 _
. Jaques Wagner - que "estabelece isenção do

Imposto de Renda sobre as indenizações
trabalhistas".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 340-A/95 - do Sr.
Aloysio Nunes Ferreira - que "institui a Carteira
Nacional de Prevenção do Câncer
Ginecológico e Mamário".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

PROJETO DE LEI N° 575-Al95 - do Sr. Jorge
Anders - que "assegura à mulher o direito ao
parto sem dor".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

8-

A V I S O N° 2/ge

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio.: 22/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA:

7 - PRO",é:r-o DE LEI N° 693-B/95 - do Poder
Executivo (MSC N° 698/95) - que "dispõe
sobre jornada de trabalho de Médico, Médico
.de Saúde Pública, Médico do Trabalho e
Médico Veterinário da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EFRAIM MORAIS

PROJETO DE LEI N° 696-Al95 - do Sr.
Augusto Narcles - que "institui o Programa
Nacional de Crédito Educativo Profissional
para estudantes de nível médio
profissionalizante, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

1 -

2-

3-

4-

PROJETO DE LEI N° 1.064-Al91 - do Sr.
Roberto Jefferson - que "regulamenta parte do
parágrafo 4° do artigo 199 da Constituição da
República Federativa do Brasil, relativamente
à coleta, ao processamento e à transfusão de
sangue e a seus derivados, estabelece o
ordenamento institucional indispensável à
execução adequada dessas atividades e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

PROJETO DE LEI N° 1.297-Al91 - do Sr. JoAo
Mendes - que "dispõe sobre a criação do
Centro de Tecnologia Ambiental- CTA".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 4.594-Al94 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre o atendimento
de emergência de acidentes do trabalho em
localidades onde nAo existe rede do Sistema
Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

PROJETO DE LEI N° 4.799-Al94 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "cria cargos na
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho,
da Segunda RegiAo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

9 - PROJETO DE LEI N° 73O-Al95 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "regulamenta o artigo
213 da Constituição Federal, definindo escolas
comunitárias, confessionais· e filantrópicas
para fins de recebimento de recursos
públicos".
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO

10 - PROJETO DE LEI N° 731-Al95 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "dispõe sobre a
concessão de bolsas. de estudo para o ensino
fundamental e médio, prevista no parágrafo 1°
do artigo 213 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO

11 - PROJETO DE LEI N° 4.916-B/95 - do Sr.
Paudemey Avelino - que "institui o Programa
Habitacional para o idoso e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

B· MÉRITO:

12 - PROJETO· DE LEI N° 2.496-Al92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre o
tratamento tributário relativo à bagagem".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA
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13 - PROJETO DE LEI N° 2.569-Al92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
utilização. para ações e serviços públicos de
'saúde, das mercadorias apreendidas como
contrabando".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO

14 - PROJETO DE LEI N° 3.378/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "revoga o artigo 2°,
inciso I, alinea "b" da Lei nO 8.032, de 12 de
abril de 1990, que dispõe sobre isenção do
imposto de importação, segundo especifica".
RELATOR: Deputado BASrUO VILLANI

15 - PROJETO DE LEI N° 4.431-Al94 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre a atualização
monetária dos saldos das contas individuais do
Fundo de Participação PIS/PASEP e de
débitos da administração pública para com os
servidores civis e militares".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

18 - PROJETO DE LEI N° 4.511-B/94 - do Senado
Federal (PLS N° 073/93) - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de incluir na nota fiscal o valor
do frete do transporte de combustíveis".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIÂNO

Ü -. PROJETO DE LEI N° 168-Al95 - do Sr. Ivan
Valente - que "dispõe sobre procedimeritos
para recebimento de pequenos valores e
investimentos deixados por pessoas falecidas
em instituições financeiras".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI

18 - PROJETO DE LEI N° 528-Al95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre as exigências
ambientais para a concessão de
financiamentos oficiais".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

19 - PROJETO DE LEI N° 695-Al95 - do Sr.
Augusto Nardes - que "dispõe sobre incentivo
fiscal à formação profissional de menores
carentes".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

20 - PROJETO DE LEI NO 728-Al95 - do Sr. Chico
Vtgilante - que "concede prioridade na
liberação de financiamentos através do
Sistema Financeiro de Habitação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

21 - PROJETO DE LEI N° 843-Al95 - do Sr.
Alexandre Santos - que "dá nova redação aos
artigos 1° e ~ da Lei nO 3.557, de 17 de maio
de 1959, modificada pela Lei nO 7.891, de 23
de novembro de 1989, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO

22 - PROJETO DE LEI N° 1.044-A/95 - do Sr.
Antonio Carlos Pannunzio - que "concede
isenção de imposto de renda para os prêmios
em dinheiro, auferidos em concursos de
produção intelectual, promovidos em todo
território nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

23 - PROJETO DE LEI N° 1.244/95 - da Sra
Vanessa Felippe - que "permite compensação
do empréstimo compulsório com o imposto de
renda".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

24 - PROJETO DE LEI N° 1.345/95 - do Sr. Olavo
Calheiros - que "altera a Lei nO 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, que dispõe sobre ~ isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), na aquisição de automóveis".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

25 - PROJETO DE LEI N° 1.385/95 - do Sr.
Domingos Dutra - que ."dispõe sobre a
transferência de imóveis tinanclados pelo
Sistema Financeiro de Habitação".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

26 - PROJETO DE LEI N° 1.408/96 - do Poder
Executivo (MSC n° 7/96) - que "concede
isenção do imposto sobre produtos
industrializados a produtos nacionais
adquiridos pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID".
RELATOR: Deputado FRANCISCO
DORNELLES

27 - PROJETO DE LEI N° 1.437/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "altera o aprazamenta das
multas de mora por atraso no pagamento de
tributos arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO

28 - PROJETO DE LEI N° 1.482196 - do Sr. Dilso
Sperafico - que "dispõe sobre a dedução, na
declaração anual, relativamente ao Imposto de
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32 - PROJETO DE LEI N° 1.524/96 - do Sr. Alvaro 2 _
Gaudêncio Neto - que "dispõe sobre o prazo
para pagamento do imposto sobre Produtos
Industrializados".
RELATOR: Deputado MARCIO FORTES

33 - PROJETO DE LEI N° 1.574/96 - do Sr. Newton
Cardoso - que "altera a Lei nO 7.357, de 2 de
setembro de 1985, que dispõe sobre o cheque 3 _
e dá outras providências, estabelecendo
normas para o pagamento de cheQue sem
suficiente provisão de fundos".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 15/3/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5· Sessão

COMiSSÃO DE SEGURlDADE SOCIAL E
FAMíLIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.à86/95 - do Poder
Executivo - que "altera dispositivos da Lei n°
2.180, de 5 de ievereiro de 1954. que dispõe
sobre o Tribunal Marítimo". -
RELATOR: Deputado ROBERTO FONTES

Sala 107 A - Anexo 11

A V IS O N° 1/96

PROJETO DE LEI N° 1.394-Al91 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui o regime especial
das especializações em medicina na forma de
treinamento em serviço sob supervisao, cria a
Comissão Nacional de Especialização Médica
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N° 4.164-Al93 - do Sr.
Murilo Pinheiro - que "dá nova redação ao
inciso 11, do artigo 27, da Lei nO 8.213, de 24 de
julho de 1~91, que "dispõe sebre os- Planos de
Benefícios da Previdência Social, e. dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PROJETO DE LEI N° 4.432194 - do Sr. Paulo
Paim - que "considera a atividade profissioual
de motorista de táxi prejudicial à saúde para
efeito da concessão de aposentadoria
especial".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

PROJETO DE LEI N° 4.565/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a concessão de
adicional de insalubridade e aposentadoria
especial aos trabalhadores em empresas
metalúrgicas, de mecânica, de' materiais
elétricos, de recuperação de veículos e de
máquinas agrícolas".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

PROJETO DE LEI N° 216-Al95 - do Sr. Jorge
Wilson - que "assegura aos portadores de
deficiência física o direito de aquisição de

1 -

4-

5-

Sala 125-A - Anexo 11

A V I S O N° 2/96

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Renda, das importâncias pagas pelas pessoas
físicas a empregado doméstico ".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

29 - PROJETO DE LEI N° 1.484/96 - do Sr. Moises
Lipnik - que "concede anistia aos acréscimos
patrimonais a descoberto apurados na
declaração de Imposto de Renda das pessoas
físicas relativa ao exercício financeiro
subsequente ao da publicação desta lei, com
tributação atenuada e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO

30 - PROJETO DE LEI N° 1.488/96 - da Sra. Alzira
Ewerton - que "ficam isentos do imposto de
renda, pelo prazo de cinco anos, os ganhos
auferidos na construção de habitações
populares, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

31 - PROJETO DE LEI N° 1.522196 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "autoriza as pessoas físicas a
deduzirem do imposto de renda devido, o valor
de doações às insti.tuições de ensino superior
públicas".
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLIO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 15/03
Prazo: ,5 Sessões
pecurso: 5· sessão
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veículos automotores com as necessárias
adaptações".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

6 - PROJETO DE LEI N° 1.193/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "determina o desconto de
cinquenta por cento (50%) na cobrança do
valor de passagens para idosos com mais de
sessenta anos, aposentados, pensionistas e
ex-combatentes".
RELATOR: Deputado FEU ROSA

7 - PROJETO DE LEI N° 1.197/95 - do Sr. Aloysio
Nunes Ferreira - que "modifica o inciso VIII do
artigo 6° da Lei nO a.oao, de 19 de setembro de
1990, que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organizslção e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ

8 - PROJETO DE LEI N° 1.268/95 - dos Srs.
Arolde de Oiiveira e Roberto Magalhães - que
"dispõe a complementação çje aposentadoria
aos ex-servidores da extinta autarquia federal
denominada L10yd Brasileiro Patrimônio
Nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ

9 - PROJETO DE LEI N° 1.281/95 - do Sr.
Luciano Pizzatto - que "cria instrumentos
financeiros para modemização da
infra-estrutura".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS

10 - PROJETO DE LEI. N° 1.289/95 - do Senado
Federal (PLS nO 41/95) - que "toma obrigatório
o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde
pelo atendimento realizado a segurados de
empresas privadas de serviços de saúde".
RELATOR: Deputado DARClslO PERONdl

11 - PROJETO DE LEI N° 1.294/95 - do Sr. Nilton
Baiano - que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados e do Imposto
de Importação ao~ medicamentos, aparelhos e
equipamentos adquiridos· por pessoas
portadoras de deficiência física e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

12 - PROJETO DE LEI N° 1.295/95 - do Sr. Ivo
Mainardi - que "altera a Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre a

organização da Segundade Social, institui o
Plano de Custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

13 - PROJETO DE LEI N° 1.314/95 - da Sr-.
Fátima Pelaes - que "altera o artigo 83 da Lei
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

14 - PROJETO DE LEI N° 1.330/95 - do Sr. Jair
Soares - que "altera o parágrafo único do
artigo 27 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

15 - PROJETO DE LEI N° 1.332195 - do Sr. Jair
Soares - que "altera a redação do artigo 1° do
Decreto-Lei nO 2.445, de 29 de junho de 1988,
alterado pelo Decreto-Lei n° 2.449, de 21 de
julho de 1988 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

16 - PROJETO DE LEI N° 1.359/95 - do Sr.
Pimentel Gomes - que "dispõe sobre a
proibição do uso de cigarros ou similares em
veículos de transporte coletivo em geral".
RELATOR: Deputado URSICJ~O QI)EIROZ

17 - PROJETO DE LEI N° 1.363/95 -' do Sr;
Luciano Pizzatto - que "dispõe sobre a
indicação de valor da moeda nacional em
código braile ou outro mecanismo que permita
sua identificação por deficientes visuais".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ.

18 - PROJETO DE LEI N° 1.367/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de reserva de assentos, em .veículos de
transporte coletivo, para deficientes físicos,
gestantes, pessoas idosas e pessoas
acompanhadas de crianças até cinco anos".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

19 - PROJETO DE LEI N° 1.405/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que ''torna obrigatório o atendimento
odontológico pelos planos e seguros de saúde
privados aos seus associados".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

20 - PROJETO DE LEI N° 1.407/96 - do Sr. Jarbas
lima - que "altera os artigos 150 e 151 da Lei
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21 -

22 -

23-

24 -

A V I S O N° 2/96

social, .pela não-apresentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 1.504/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "possibilita, à população
carente, a utilização do exame de pareamento
cromossômico (ADN), em casos de
investigação de paternidade e dá outras
providências"..
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

PROJETO DE LEI N° 1.513/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "proíbe a cobrança de diárias
de acompanhante de paciente em quarto ou
apartamento particular, na rede hospitar
privada e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI N° 1.525/96 - do Poder
Executivo (MSC nO 148/96) - que "concede, a
título de indenizaçã<il decorrente de
responsabilidade civil da União, ~ansão

especial aos dependentes de José I"anildo
Sampaio de Souza".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

PROJETO DE LEI N° 1.536/96 - do Sr. Magno
Bacelar' • que "altera o parágrafo 1° do artigo
39 da Lei nO 8.935, de 18 de novembro de

. 1994, que "regulamenta Q. artig~ 236 da
Constituição Federal, dispondo sobre os
serviços notariais e de registro".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO

30-

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 18/3/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4· Sessl1io

29 -

27 -

28 -

nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 1.421/96 - do Sr.
Luciano Zica - que "altera a redação do inciso
11 do artigo 129 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PROJETO DE LEI N° 1.424/96 - do Sr. José
Carlos Lacerda - que "altera alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
incidente sobre bebidas alcoólicas e cigarros,
com destinação específica para o Ministério pa
Saúde".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 1.434/96 - do Sr.
Coriolano Sales - que "altera os artigos 24 e 25
da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funciunamento dos serviços
correspondentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 1.441/96 - do Sr. José
Augusto - que "altera o artigo 61 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, para definir que
o auxílio-doença corresponderá a uma renda
mensal igual à remuneração do segurado".
RELATORA: Deputada MARTA SUPUCY

25 - PROJETO DE LEI NO 1.462196 - do Sr.
Roberto Pessoa - que "dá nova redação ao
artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

26 - PROJETO DE LEI N° 1.487/96 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre prorrogação de
prazo para renovação de Certificado de
Entidades de Fins Filantrópicos e de
Recadastramento junto ao Conselho Nacional
.de Assistência Social - CNAS e anulação de
atos emanados do Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, contra instituições

.que gozavam de isenção da contribuição

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO' DE lEI N° 61195 - da sra. Rita
Camata - que "altera a redação do parágrafo
5°, do artigo 28, da Lei n° 8.212, de 24 de Julho
de 1991 ,que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
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dá outras providências". (Apensos: PL's nOs
671/95 e 367/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI

A V I S O N° 3/96

A V I S O N° 2195

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20/03/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

PROJETO DE LEI N° 970/95 - do Sr. Jovair
Arantes - que "determina a participação em
partes iguais, no lucro líquido, resultante da
comercialização de inventos, para professores,
pesquisadores e empregador".
RELATOR: Deputado DOMINGOS LEONELLI

1 - PROJETO DE LEI N° 1.376~A,.t:9.1 - do Sr. Jair
Bolsonaro - que "dispõe sobre o uso de
imóveis militares na forma que menciona e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 33"O-Al95 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a
regulamentação do Profissional de Educação
Física e cria seus respectivos conselhos
federal e regionais". . , ' ..
RELATOR: Deputado PAULÇ) PAIM

3 - PROJETO DE LEI N° 536-Al95 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre a forma de
investidura dos, dirigent~~ d,as Conselhos
Regionais do Serviço Social do Transporte 
SEST e do Serviço Nacional d~ Aprendizagem
do Transporte - SENAT".

. RELATOR: Deputado SE~<;;IO: AROUCA

4 - PROJETO DE LEI N° 699/95 - do Sr. Agnelo
Queiroz- q~e "cria o Conselho Federal de
Artistas e Técnicos em: Espetáculos de
Diversões - CONFATED, bem como os.
Conselhos Regionais, e dá outras
providências"., ,
RELATOR: qeputado B. SÁ.

5 - PROJETO DE LEI N° 848/95 - do Sr. Philemon
Rodrigues - que "exoner~ ,qo imposto de renda
das pessoas' físicas os rendimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado PAULO BAUER

PROJETO DE LEI N° 88D-Al95 - 00 Sr. José
,Fortunati - que "estabelece em 5 (cinco) horas
diárias a jornada de trabalho dos produtores de
rádio".' ,
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

6-

PROJETO DE LEI N° 682195 - do Sr. Nelson
Marchezan que "dispõe sobre a
regulamentação da profissAo de Enólogo".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 579/95 - do Sr. Cláudio
Cajado - que altera a redação do artigo 467 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que
"dispõe sobre o pagamento de verbas
rescisórias em juIzo".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL 7 -

2-

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO,
ESERVIÇO PUBLICO

A V I S O N° 1/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO ·SUBSTITUTIVO
Inicio: 18/03/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4· sessão

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 2213/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

2 - PROJETO DE LEI N° 1.570/96 - do
Sr. José Canos Lacerda - que "dispõe sobre a
instituição do "vale-remédio" e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

1 - PROJETO DE LEI N° 1.542196 - do Sr. José 2 
Santana de Vasconcelos - que "garante
gratuidade do exame DNA para as pessoas de
baixa renda".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA



Março de 1996 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 22 07619

8 - PROJETO DE LEI N° 1.194/95 - do Sr. Feu
Rosa - que "inclui prioritariamente no
Programa Nacional de Desestatização os
bancos oficiais federais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS

9 - PROJETO DE LEI N° 1.211/95 - do Sr.
Fernando Zuppo - que altera o artigo 2° da Lei
n° 4~749. de 12 de agosto de 1965, que
"dispõe sobre o pagamento da gratificação
previst~ na Lei nO 4.090, de 13 de julho de
1962".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ

10 - PROJETO DE LEI N° 1.212195 - da Sra.
Vanessa' Felippe - que "dispõe sobre incentivo
fiscal à contratação de profissionais
recém-formados". "
RELAT,C?~: Deputado MIGUEL ROSSETTO

11 - PROJETO DE LEI N° 1.223/95 - do Sr. João
Coser - que "acrescenta parágrafo ao artigo 3°
da Lei nO 5:859, de 11 de dezembro de 1972,
para o fim de estender ao empregado
doméstico o direito a féri~s proporcionais, na
cessaçãó do'contrato de·trabalho".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

12· PROJETO DE LEI N° 1.224/95 • do Sr. João
Coser .' que "inclui entre as contravenções
penais a' discriminação consistente na
exigência de "boa aparência". para fim de
recrutamento e seleção depessoa1".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

13·' PROJETO DE LEI N° 1.227195 - do Sr.
Arnaldo Madeira • que "dispõe' sobre o
exercício da profissão de Técnico em'Nutrição
e Dietéti~".

RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCt-i1

14 ': PROJETO DE LEI N° 1.238/95 • do Senado
Federal (PLS nO 69/95) .'que "altera a Lei nO
5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe
,sobre a retribuição e direitos do pe~al civil e
militar em serviço da União e dá outras
providências". .
,RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

15 • PROJETO DE LEI N° '1.248/95 • do Sr.
.Augusto Viveiros· (PL nO 1.511/96. apensado)
• que "dispõe sobre o financiamento de
participação dos empregados no capital das

empresas com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador". -
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA

16 - PROJETO DE LEI N° 1.273195 - do Sr. Fausto
Martello • que "dispõe sobre a pesca. a
aqüicultura, a proteção dos recursos
pesqueiros, e dá ol\tras providências".
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

17 - PROJETO DE LEI N° 1.291/95 - do Senado
Federal (PLS nO 152195) • que "institui o Vale
do Leite e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

18· PROJETO DE LEI N° 1.311/95 • do Sr. Paulo
Rocha - que "regulamenta a profissão de
artesão e dá outras providências".
RELA10R: Deputado JAIR BOLSONARO

19 - PROJETO DE LEI N° 1.375/95 • do Sr. Sérgio
Barcellos - que "concede ao servidor público
federal civil ou militar o direito de ter o tempo
de serviço exercido em área' insalubre ou
perigosa, quando trabalhando para a iniciativa
privada, computado para todos os fins,
inclusive aposentadoria do Serviço Público".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

20 • PROJETO DE LEI N° 1.381/95 - do Sr. Sérgio
Arouca • que "altera o artigo 37 da Lei nO
8.934, de 18 de novembro de 1994, que
"dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá'- outras
providências".
RELATOR: DeputadQ'JAQUESWAGNER',

21 - PROJETO DE LEI N° 1.383/95'· do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a prestação
obrigatória de serviços em comunidades do
interior por parte de ex-alunos de
universidàdes federais".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ " .

22 • PROJETO DE LEI N° 1.399/95 • do Senado
Federal ,(PLS n° 186/95) • que "proíbe a
nomeação de parentes para cargos em
comissão e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

23 • PROJETO DE LEI N° 1.402195 • do Tribunal
Superior Eleitoral • que "dispõe sobre a
transformação. de um cargo em comissão, na
Secretariá do Tribunal Superior Eleitoral".
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RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a sessão

6 - PROJETO DE LEI N° 631/95 - do Sr. Júlio
Redecker - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 477 da Consolidação das Leis do

PROJETO DE LEI N° 1.271/95 - do Sr. Ivan
Valente - que "veda a utilização de células de
mercúrio e células de diafragma por indústrias
produtoras de cloro-soda".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.275/95 - do Sr. Paulo
Bornhausen - que "dispõe sobre o serviço
voluntário e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

PROJETO DE LEI N° 332-A/95 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "dispõe sobre o
exercício da profissão de Agente de Saúde
Comunitária".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 592-A/95 - da Sra. Rita
Camata - que "introduz alterações no artigo
396 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT".
RELATOR: Deputado LUCIANO CAST~O

•

3 - PROJETO DE LEI N° 4.543-A/94 - do Sr.
Renato Johnsson - que ~'altera os artigos 10 e
15 da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e
o artigo 31 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO

A V I S O N° 4/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio: 22/03/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

4-

1 - PROJETO DE, LEI N° 1~398i91 - do Sr. Sérgio
Cury - que "dispõe sobre a política salarial e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA

2 - PROJETO 'DE LEI N° 3.963/93 - da Sra.
Jandira Feghali - que "fixa horário de
funcionamento das agências bancárias e dá
outras providências". '
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

~4 - PROJETO DE LEI N° 1.403/95 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a 1-
transformação de um cargo em comi!5São, na
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

25 - PROJETO DE LEI N° 1.412196 - do Sr. Márcio
Fortes - que dá nova redação e altera 2 
dispositivos da Lei nO 2.800, de 18 de junho de
1956, que "cria os Conselhos Federal e
Regionais de Química, dispõe sobre o
exercício da profissão de químico, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO
JEFFERSON

A V I S O N° 3/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio: 21/03/96

26 - PROJETO DE LEI N° '1.458/96 - do TriblJnal
Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a
transferência da Junta de Conciliação e
Julgamento de Amambai para Dourados (3·),
pertencente à 24· Região da Justiça do
Trabalho, Estado de Mato Grosso do Sul,
define e altera jurisdições e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

27 - PROJETO DE LEI N° 1.468/96 - do Sr. Feu
Rosa - que "assegura aos titulares de contas'
individuais do PIS/PASEP o direito' ao
recebimento de extrato semestral, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO

.28 -' PROJETO DE LEI N° 1.480/96 - do Tribunal
Superior do' Trabalho - que "cria cargos na
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

29 - PROJETO DE LEI N° 1.486/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que moclifica o artigo 60 da

.Lei n° 8.069,c:Ie 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto· da Criança e do
Adol~scente",. estabelecendo sanções à
exploração do trabalho ilegal de crianças e 5 
adolescentes.
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA

7 - PROJETO DE LEI N° 1.169/95 - do Sr. Paulo
Cordeiro - (PL nO 1.177/95, apensado) - que
"regula a outorga de concessão para explorar
em base comercial os serviços de
telecomunicações que enumera, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
(avocado)

8 - PROJETO DE LEI N° 1.246/95 - do Sr. Lima
Netto - que "institui o Auxílio-TransJ,JOrte e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

9 - PROJETO DE LEI N° 1.254/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de quadro de carreira nas empresas de crédito
e dá outras providências". .
RELArOR: Deputado CHICO VIGILANTE

10 - PROJETO DE LEI N° 1.320/95 - do Sr. Remi
Trinta - que "dispõe sobre a isenção do
pagamento .de contribuições compulsórias
destinadas. às .entidades privadas de serviço
social e de formação profissional e estabelece
o abatimento em dobro. das despesas que
especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

14 - PROJETO DE LEI N° 1.374/95 - do Sr. Chico
Ferramenta - que altera o artigo 195 do
Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943,
que "aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado FERNANDO LYRA

15 - PROJETO DE N° 1.410/96 - do Sr. Waldomiro
Fiorav~nte - que "regulamenta o inciso XIX do
artigo 7° da Constituição Federal, dispondo
sobre a licença-paternidade e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

16 - PROJETO DE LEI N° 1.419/96 - do Sr. Hugo
Rodrigues da Cunha - que "isenta do imposto
de renda as empresas públicas ou sociedades
de economia mista, concessionárias de
serviços de água e esgoto". .
RELATOR: Deputado B. SÁ

COMISSÃO DE VIAÇÃO' E
TRANSPORTES

Sala 175-A - Anexo 11

A V I S O N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 15/03/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 5- sessão

11 - PROJETO DE LEI N° 1.337/95 - do Sr. 1 -
Lindberg Farias - que "dispõe sobre alteração
do artigo 650 da CLT, quanto a competência
das Juntas de Conciliação e Julgamento".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

12 - PROJETO DE lEI N° 1.338/95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre alteração 2 -
do artigo 651 da CLT, quanto a
descentralização e competência das Juntas de
Conciliação e Julgamento";
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

13 -' PROJETO DE LEI N· 1.366/95 - do Sr. Leonel
Pavan - (PL nO 1.423196, apensado) - que
"altera a redação do artigo 73 da Cónsolidação
das Leis do Trabalho, aumentando de 20% 3 -
(vinte por cento) para 50% (cinqüenta por
cento) o adicional de trabalho noturno".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

PROJETO DE LEI N° 118-A/95 - do Sr.
Marquinho Chedid - ,que "institui desconto
especial· para estudantes carentes no
transporte· coletiv9 urbano e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado. OSCAR ANDRADE

PROJETO DE LEI N° 841-A/95 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a multa a ser
aplicada à empresa de transporte aéreo em
caso de emissão de bilhete de passagem em
número superior à capacidade da aeronave
destacada para o respectivo trecho de
viagem".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N° 1.301/95 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de participação em curso de prevenção ao uso
de drogas e álcool aos motoristas que,
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alcoolizados ou sob efeito de outra substância
química, provoquem acidente de trânsito".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO GERALDO

4 - PROJETO DE LEI N° 1.309/95 - do Sr. Sylvio
Lopes - que "dispõe sobre o uso das faixas de
domínio público que margeiam as rodovias
para culturas de ciclo anual".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO

5 - PROJETO DE LEI N° 1.396/95 - do Sr. Gilney
Viana - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
adoção do Programa de Segurança e Redução
de Acidentes no Trânsito-PRAT, por órgãos ou
empresas públicas e privadas".
RELATOR: Deputado RUBENS COSAC

6 - PROJETO DE LEI N° 1.450/96 - do Sr.
Confúcio Moura - que "dispõe sobre a
inspeção de· segurança veicular em veículos
com mais de vinte anos de fabricação".
RELATOR: Deputado AGNALDO TIMÓTEO

7 - PROJETO DE LEI N° 1.461/96 - do Poder
Executivo (Mens. n° 85/96) - que "denomina
"Rodovia Governador AntOnio Mariz" o trecho
federal da BR-2~O, entre a cidade de
Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da
Paraíba".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVI:A

8 - PROJETO DE LEI N° ·1.465/96 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "dispõe sobre a
inspe~o de segurança em veículos
automotores de vias terrestres".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA

9 - PROJETO DE LEI N° 1.485/96 - do Sr.
Fausto Martello - que "acrescenta § 6° ao art.
42 da Lei nO 5.10S, de 21 de setembro de
1966, que institui o Código Nacional de
Trânsito".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

10 - PROJETO DE LEI N° 1.506/96 (apensado o .
PL nO 1.520/96) - do Sr. Edson Ezequiel - que
"concede passe livre a idosos no sistema de
transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ
MESTRINHO

11 - PROJETO DE LEI N° 1.530/96 - do Poder
Executivo (Mens. nO 151/96) - que "dispõe
sobre a absorção, pela União, de obrigação do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem-DNER".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 256-A/95 - CONTRIBUiÇÃO

PROVISÓRIA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

AVISO N° 01196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 14/03/96
Prazo.: 10 Sessões
Decurso: 6a Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 256-A/95 - do Senado Federal - que
"outorga competência à União. para instituir

contribuição provisória sobre· movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira".

NOTA:
AS EMENDAS Só SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ.:
RIO PRÓPRIO OISPONlvELNASSECREfARtAS DA$:
COMfSSÕES. . . .
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00 ..

. ". .

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: NúCleo de Apoio à Informática

.Ramais.: 5876/877 .
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PRESIDENTE VlCE·PRESlDENTES SECRETAAIO(A} RAMAL

Agricultura e PoIltlca Rural Felix Mendonça 1° VICe-Presidente: Odilo BalbinoUi(PTB-PR) Moizés Lobo 6916
(PTB/BA) 2° Vice-Presidente: Oilceu Speral1co (PP8-PR) 6933

3° VfC4I.Presldente: Tal' Bezerra (F'MOBiMT)

CI"'cla • Tecnologia, Comunlc~lo. Ney Lopes l' VICe-Presidente: ~uiz Moreira (PF~·BA) Maria lvone 6906
InfonútJca (PFURN) 2' Vw;e.Preslden1e: Cartos ApoIinário (PMOBISP) 15907

3" VICe- Presidente: Wagner Salustiano (PPS/SP)

CoMtltulçlo. Justiça. dftR~ Aluysio Nunes 1° VfC4I.Presiden1e: Vicente Casclone IPTB-Sp) Sérgio SampaIO 6923
Ferreira 2° Vice-Presidente: Neclor Duarte (PMOB-BA) 6924
(PMDB/SP) 3' VICe- Presidente: Vicente Arruda (PSOB-CE)

De,.. do.ConsumJdw, Melo AtrJbIente Gilney Viana 1° Vic..Pretlidente: Ivan Valente (PT-SP) Aurenillon 6929
e MInorIa (PT-MT) 2° Vice-Presiden1e: ~uciano Pizzato (PFL- PR) AranJnlI 6931

3' VICe- Presidente: Celso Ruuomenno (PSOB-SP)

De#eu tNclonM Elias MUl1Jd 1° VICe-Presidente: António Feijio (PSOB - AP) Tércio Vilar 6999
(PSDB-MG) 2" VfC4I.Presldente: • 7000

3" VfC4I. PrllSldenle: Fraooisco Rodrig~ (PPB • RR)

Desenvolvimento fJrbwJo elntwlol' Fernando Zuppo 1° VICe-Presidente: Airton Oipp (POT-RS) Ronaldo Noronha 7071
(PDT/SP) 2" VICe-Presidente: Joio LIlio (PSOB-BA)

3" VfC4I. Presiden1e: c.no. Airton (PPB-BA)

DIreItoa HIBNtJOS Hélio Bicudo 1° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT-GO) Terezinha Lisieux 8285
(PT/SP) 2" Vlca-F'rnidente: Fernando Lopee (POT-RJ) 8284

3" VIca- Presidente: •

Economia, lndflstrIa • Cométdo JOIIé Prlante 1° Vlca-PrRidente: Elton RohneIt (PSCIRR) AnaméIia Ribeiro 7024
(PMDMA) 2" Vlca-Prftidenle: Luiz c.no. Hauly (PSOB-PR) 7025

3" VICe- Prftidenle: PMJIo Beuer (PFL-SC)

E~CuftuR. Despotto Moacyr Andl'IcIe 1° Vlca-PrHiden1e: Álwlro Velle (PL-RJ) c..-MIiia 7011
(PPBlAL) 2" Vlca-Presidente: Meuricio Requilo (PMOB-PR) 7012

3" VICe- Presidente: Coreucci Sobrinho (PFL -SI')

FIscaIIDçIo FlnwH:fIIrII. Controle JafmeMartlna 1° VQ-Presiden1e: Werner Wanderer (PFL-PR) Jorge Clr1axo 6888
(PFL/MG) 2" Voce-Presidente: Amon Bezerra (pSOB-CE)

3" VIca- Prnidente: Arlindo Chineglia (PT-SP)

Finanças eTri~ Delfim Netto 1° Vtee-PrHidente: Freooisco DomeIIes (PPB-RJ) Maria Linda 6059
(PPBlSP) 2" VQ-Presidente: Auguslo VIV8iros (PFL-RN) 6960

3D VfC4I. PrllSldenle: Edinho Bel (PMOB-SC)

Minas ., Energia RomeI Anízio 1° VQ-Prftidenle: • Lenivalda Lobo 6944
(PPBlMG) 2" VIca-Prftidenle: • 6946

3" VIca- Prnidenle: Ounir Lime (PFL-AP)

Rlüçóes Exterlotu Átila Una 1°1lice-President: Arac:eIv de Paula (PFL-MG) Manoel Araújo 8266
(PFUAM) 2" VIca-Prftidenle: Herculano Anghinetli (PPB-MG)

3" VICe- Prnidenle:~ Kultz (POToRS)

s.guridadfl Social. F.",., Eduardo l' VICe-Presidente: OsmAnio Pareilll (PSOB-MG) Mirlan BI'IQlI 7016
~ 2" Voce-Presidente: AmPlo Ferill de Si (PP8-SP) 7018
(PSDBlRJ) 3" VIca- PrMidente: JoÁ AIdemir (PMOB-P8)

TnIbaIbo, dft Admlnlstraçlo • setvIço NeIIon Otoctl 1° V-.PIIIaIdenIe: lldemer KuIeler (PSOB-RO) TIIb Almeida e990
PúblIco (PSDB-CE) 2" VQ-Prftidenle: Jair MenegueIll (PT-sP) 7001

3"V-. Presidente: JoÁ Tude (PTB-BA)

vr.çIo • TransporteII Newton Cardoeo 1° Vlce-Prwidente: Maroelo Teixeilll (PM08.CE) RuiOmar 6913
(PMDB-MG) 2" Vlca-PrMidente: Mauro Lopee (PFL-MG) 6975

3" VIca- Presidente: JoÁ Carta. '--'de (PSOB-RJ)

• Aguardando eleição.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 36 minu-

tos.)
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DECISÃO DO PRESIDENTE

Decisão do Presidente da Câmara
em recurso contra decisão em questão
de ordem do Presidente da Comissão es
pecial destinada a oferecer parecer à PEC
n!! 163195

Interpôs Recurso a esta Presidência o Deputa
do Benedito de Lira, com base no art. 57, inc. XXI,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
contra decisão do Sr. Presidente da Comissão Espe
cial para apreciação da PEC nQ 163/95, do Poder
Executivo, que prorroga o Fundo Social de Emer
gência, Deputado Pedro Novais, que deu provimento
a Questão de Ordem levantada pelo Deputado Iná
cio Arruda, onde se questionava a contagem da ses
são da Câmara dos Deputados, de 26-10-95, como
ordinária para efeitos de cumprimento do interstício
regimental de duas sessões para vista na Comissão.

Para tanto alega, em resumo, que o avulso da
Ordem do Dia do dia 26 previa a realização de ses
são ordinária afirmando, ainda, que a sessão reali
zada neste dia não estaria configurada nas hipóte
ses previstas no art. 67, que cuida da sessão extra
ordinária, motivos pelos quais deveria ter sido a
mesma considerada como ordinária para efeito de
contagem do prazo regimental para vista sendo,
conseqüentemente, indeferida a Questão de Ordem
levantada.

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno,
são sessões ordinárias as realizadas apenas uma
vez por dia, em todos os dias úteis, de segunda a
sexta-feira, e extraordinárias as realizadas em dias
ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias.
Já o caput do art. 66 dispõe que as sessões ordiná
rias se iniciam às nove horas, quando convocadas
para as sextas-feiras, e, nos demais dias da sema
na, às quatorze horas.

A sessão em questão, do dia 26 de outubro do
corrente ano, não logrou iniciar-se ao horário regi
mentalmente previsto, visto terem os trabalhos do
Congresso Nacional se estendido até após o mes-,
mo, motivo pelo qual não é possível enquadrá-Ia
como ordinária nos termos do caput do art. 66.

Tal posicionamento já foi, inclusive, mani
festado em Plenário na mesma sessão pela Pre
sidência, então exercida pelo Deputado Beto
Mansur, 22 Vice-Presidente, ao responder ques
tão de ordem formulada pelo Deputado Jacques
Wagner.

Conforme, então, o art. 280 do Regimento In
terno, os prazos em sessões, salvo disposição em
contrário, computar-se-ão por sessões ordinárias da
Câmara efetivamente realizadas, sendo incabível,
pois, a contagem da sessão realizada no dia 26-10
95 para efeitos de transcurso do prazo de vista
constante no inc. XVI do art. 57 da norma interna.

Isto posto, mantenho a decisão do Sr. Presi
dente da Comissão Especial destinada a apreciar a
PEC nQ 163/95 negando, em conseqüência, provi
mento ao recurso.

Oficie-se aos interessados. Luís Eduardo,
Presidente.

Senhor Presidente,
Com base no artigo 57, inciso XXI do Regimen

to Interno o signatário do presente recorre a Vossa
Excelência da decisão do Presidente da Comissão
Especial para apreciação da PEC nº 163/95 do Po
der Executivo, que prorroga o Fundo Social de
Emergência explicitando as circunstâncias em que
se deu a referida decisão:

I - Aos gabinetes dos deputados foi distribuída
em 26 de outubro, quinta-feira, avulso oficial da Câ
mara dos Deputados com a Ordem do Dia da ses
são Ordinária, às 14 horas, constante como prescrito
no Regimento Interno para as Sessões Ordinárias
de Pequeno Expediente, Grande Expediente e Or
dem do Dia. (cópia da primeira página anexa)

11 - Às 14h50min, como demonstramos em fo
lhas anexas com notas taquigráficas, o Sr. Deputado
Jacques Wagner interrogou sobre a condição da
sessão que transcorria com o Pequeno Expediente
para verificar da legalidade do seu transcurso e da
passagem ao Grande Expediente, ou, pode-se pre
sumir hoje, para marcar a resposta que daria a Pre
sidência da Mesa, então exercia pelo Segundo Vice
Presidente, Deputado Beto Mansur.

111 - Sua Excelência respondeu (notas anexas)
que se tratava de uma sessão normal, sessão ordi
nária. Mas, pressionado insistentemente pelo interlo
cutor, o Deputado Jaques Wagner acabou por decla
rar que, por ter sido aberta fora do horário, trata-se
de uma sessão extraordinária.

IV - Sua afirmação, em clima de cordialidade,
quando transcorria o Pequeno Expediente, quere
mos crer que se referia não à condição regimental
da sessão, mas a sua qualidade de estar acontecen
do com atraso por causa do debate que se estabele
cera durante a sessão do Congresso. Foi, no entan
to para uma questão de ordem sobre o transcurso
do prazo da vista solicitada por diversos deputados
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da Comissão, dada em conjunto, nos termos regi- mente à discussão e votação das matérias constan-
mentais. tes da Ordem do Dia objeto da suposta convocação.

V - Infelizmente, parece ter havido interpreta- Ao contrário, a convocação foi feita no avulso oficial,
ção diferenciada por outros setores da Câmara que aos Gabinetes, como sessão Ordinária e prolongou-
consideraram a sessão extraordinária, fazendo cir- se em Breves Comunicações até às 16h47min,
cular xerox de documento não oficial, a posteria- quando se deu início à Ordem do Dia, a mesma pre-
ri da sessão, no que se baseou o Deputado Inácio vista no documento oficial da Câmara dos Deputa-
Arruda para levantar e fundamentar sua questão de dos, distribuído aos Gabinetes.
Ordem. Diante do exposto, recorremos a Vossa Exce-

VI - Sua Excelência, o Presidente da Comis- lência para que a sessão do dia 26, mesmo iniciada
são Especial da PEC n9 163, Deputado Pedro Nova- com atraso por causa da votação no Congresso,
es, deu provimento à referida questão com base na seja declarada para todos os efeitos como sessão
documentação a que nos referimos, encaminhada ordinária, inclusive para concessão de vista nos ter-
pelo interpelante, Deputado Inácio Arruda. mos do artigo 57, XVI. Como a vista foi concedida

VII - Na questão de Ordem sua Excelência durante a reunião da Comissão Especial a que nos
afirmava que não se poderia contar contra a sessão referimos dia 25, quarta-feira, considere-se decorri-
do dia 26, uma vez que a contagem das duas ses- do seu prazo, dias 26 e 27, nos termos do artigo
sões para vista solicitada só poderiam ser contadas 280, permitida imediatamente a apreciação da PEC
por sessões ordinárias. na Comissão competente.

VIII - Entretanto, data vênia, comprova a con- Solicito, outrossim que a decisão de Vossa Ex-
dição de sessão ordinária o fato de que ela não se celência seja comunicada a Sua Excelência o Presi-
configura nos termos do art. 67. Não foi convocada dente da Comissão Especial para que; nos termos
expressamente, não teve aquela hora e dia pré-fixa- regimentais, convoque reunião da mesma para a pri-
dos exigidos no § 29 do mesmo artigo, e não foi co- meira hora viável após a decisão presidencial.
municada à Câmara quer pelo Diário do Congres- Nestes termos
so Nacional, ou por via telegráfica ou telefônica (§ P. deferimento
29, art. 67). Também não foi destinada exclusiva- Deputado Benedito de Lira

CÂMARA·DOS DEPUTADOS

Em 26 de outubro de 1995
(Quinta-feira)

ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA
(Às 14 horas)

PEQUENO EXPEDIENTE
(Das 14 às 15 horas)

GRANDE EXPEDIENTE
(Às 15 horas)

Oradores:

15h - José Machado (PT - SP)
15h25mim - Haroldo Uma (PCdoB - BA)

ORDEM DO DIA
(Às 18 horas)

URG~NCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)

Dlscussao

1

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 9, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do ProjelO de Lei Com
plementar ~ 9, de 1995, que institt.l fonte de custeio
para a manutenção da Segllidade Social, e dá outras
providências; pendente de pareceres das Comissões:
de Segllidade Social e Família; de Finanças e Tributa
ç!o; e de Constituiçao e Justiça e de Redaç!Q.

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
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o SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a sessão que V.
Ex!! acaba de considerar aberta é uma sessão extra
ordinária da Câmara?

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Trata-se
de uma sessão normal, uma sessão ordinária.

O SR. JAQUES WAGNER - Não se trata de
uma sessão normal. Pelo art. 66 do Regimento es
tou querendo deixar claro que se trata de uma ses
são extraordinária, porque aberta fora de seu horário
ordinário.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - De acor
do com o Regimento, como foi aberta fora do horá
rio, trata-se de uma sessão extraordinária.

O SR. JAQUES WAGNER - Muito obrigado,
Sr. Presidente.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃÓ DE AGRICULTURA E POÚT"ICA RURAL

50!! Legislatura - 2ª Sessão Legislativa
Termo de Reunião

Aos vinte dias do mês de março de mil nove
centos e noventa e seis, deixou de ser realizada a
Reunião Ordinária, prevista para as 10 horas, em
virtude da realização de Sessão Extraordinária da
Câmara dos Deputados. E para constar, eu, Moisés
Lobo da Cunha (Secretário), lavrei o presente Ter
mo que irá à publicação.

Áos vinte e um dia do mês de março de mil no
vecentos e noventa e seis, deixou de ser realizada a
Reunião Ordinária, prevista para as 10 horas, em
virtude da realização da Sessão Extraordinária, da
Câmara dos Deputados. E para consta!', eu, Moisés
Lobo da Cunha (Secretário), lavrei o presente Ter
mo que irá à publicação.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

50!! Legislatura - 2ª Sessão Legislativa

Termo de Reunião

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio deixou de reunir-se no dia 20 de março de 1995
em virtude da coincidência com a Ordem do Dia da
Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados.

Assinaram o livro de presença os Senhores
Deputados: Elton Rohnelt, Vittorio Medioli, Roberto

Fonte, Paulo Ritzel, Salomão Cruz, Renato
Jonhsson, Luiz Carlos Hauly, Cunha Lima, José Ma
chado, Paulo Bauer, Júlio Redecker, Edson Ezequi
el, João Fassarella, Lima Netto e Rubem Medina.

Justificou a ausência, por escrito, o Senhor De
putado Severino Cavalcanti.

Sala da Comissão, 20 de março de 1996 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfnCA RURAL

O Deputado FÉLIX MENDONÇA, Presidente
da Comissão de Agricultura e Política Rural, fez a
seguinte:

Distribuição nº 2196

Em 21-3-96
Ao Sr. Deputado ABELARDO LUPION
Projeto de Lei nº 1.389/95 - do Sr. Augusto

Nardes - que Altera o artigo 105 da Lei nQ 4.505, de
30 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Esta
tuto da Terra, para permitir a utilização de títulos da
dívida agrária em dação em pagamento de dívidas
decorrentes de operações de crédito rural.

Ao Sr. Deputado ADELSON RIBEIRO
Projeto de Lei nº 3.033-A/92 - do Sr. Germano

Rigotto - que Prorroga o benefício fiscal instituído
pela Lei nº 8.191, de 11 de junho de 1991, no que
conceme a tratores, polheitadeiras e demais máqui
nas agrícolas.

Ao Sr. D~putado ADELSON SALVADOR
Projeto de Lei nº 1.393/95 - do Sr. Wilson

Branco - que Dispõe sobre as atribuições das colô
nias, federação e confederação de pescadores arte
sanais.

Ao Sr. Deputado ALCIDES MODESTO
Projeto de Lei nº 1.406/96 - do Sr. Júlio Rede

cker - que Dispõe sobre a compra de glebas rurais,
para fins de reforma agrária.:

Ao Sr. Deputado ANIVALDO VALE
Projeto de Lei nQ 1.284/95 - da srª Socorro Go

mes e outros - que Altera a redação dos artigos 489
e 499 da Lei nQ 3.071, de 1Q de janeiro de 1916 
Código Civil e dos artigos 926, 927 e 930 da Lei nQ

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proces
so Civil, que dispõem sobre questões possessórias.

Ao Sr. Deputado SILAS BRASILEIRO
Projeto de Lei nQ 1.471/96 - do Sr. Augusto

Nardes - que Dispõe sobre a criação da duplicata
rural, sua vinculação à nota do produtor rural e dá
outras providências. .

Sala da ComTssão, 21 de março de 1996. 
Moisés Lobo da Cunha, Secretário.
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Distribuição n!! 6196

Em 20-4-96
Ao Deputado ZAIRE REZENDE
Projeto de Decreto Legislativo nQ223/95 - Da

Comissão de Relações Exteriores (MSG NQ -940/95)
- que aprova o texto do Acordo sobre Exercício de
Atividades remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Do
minicana, em 18 de maio de 1995.

Sala de Comissão, 20 de março de 1996. - Ta
llta Veda de Almeida, Secretária.

Em 21-3-96
Ao Deputado SANDRO MABEL
Mensagem nº 344/91 - Do Poder Executivo 

que submete à consideração do Congresso Nacional
os textos da Convenção nº 171, relativa ao trabalho
noturno, bem como o do Protocolo de 1990, relativo
à Convenção nº 89, sobre o trabalho noturno (mu
lheres) de 1948.

Ao Deputado SÉRGIO AROUCA
Projeto de n!! 1.377/95 - Do Sr. Eduardo Jorge

- que regulamenta as ações e os serviços de saúde
do trabalhador no Sistema Único de Saúde - SUS.

Ao Deputado UBALDO CORRÊA
Projeto de nQ1.470/96 - Do Sr. Augusto Nar

des - que dispõe sobre a prestação de informações
pela administração pública.

Ao Deputado VALDOMIRO MEGER
Substitutivo do Senado ao Projeto Nº 3.072

Al89 - que proíbe a cobrança de taxas de inscrição
de ca.,didatos em concursos públicos e dá outras
providências.

Ao Deputado WILSON BRAGA
Projeto de n!! 1.416/96 - Do Sr. Fernando Zu

ppo - que dispõe sobre a reparação dos prejuízos
sofridos por servidores públicos anistiados.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Ta
lita Veda de Almeida, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃODE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

50! legislatura - 2! sessão legislativa

O Deputado NEY LOPES, Presidente da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática fez a seguinte

Distribuição n2 2196

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Distribuição n!! 5196
Moisés lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

O Deputado EDUARDO MASCARENHAS, pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Família
fez a seguinte

Em 21-3-96
À Deputada ALCIONE ATHAYDE
Emenda do Senado ao Projeto de Lei n!! 3.059,

de 1992, que torna obrigatório o uso de tarja com
expressão que ressalte a importância do aleitamento
materno nas embalagens e propagandas dos produ
tos utilizados no aleitamento artificial.

Ao Deputado AYRES DA CUNHA
Projeto de Lei nQ1.542196 - Do Sr. José Santa

na de Vasconcelos - que garante gratuidade do exa
me DNA para as pessoas de baixa renda.

Ao Deputado CARLOS MOSCONI:
Projeto de Lei nQ1.579/96 - Do Senado Fede

ral (PLS nQ6/~5) - que dispõe sobre a remoção de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins
de transplantes e tratamento e dá outras providênci
as.

Ao Deputado JOSÉ UNHARES
Projeto de Lei nQ1.570/96 - Do Sr. José Carlos

Lacerda - que dispõe sobre a instituição do vaie-re
médio e dá outras providências.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Mi
riam Maria Bragança Santos, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado NELSON OTOCH, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviços
Público, fez a seguinte

Distribuição n2 4196

Em 21-3-96
Ao Deputado JOÃO MELLÃO NETO
Projeto de Lei nQ1.275/95 - Do Sr. Paulo Bor

nhausen - que dispõe sobre o serviço voluntário e
dá outras providências.

Ao Deputado SANDRO MABEL
Projeto de Lei n!! 1.271/95 - Do Sr. Ivan Valen

te - que veda a utilização de células de mercúrio e
células de diafragma por indústrias prOdutoras de
cloro-soda.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Ta
lita V~da de Almeida, secretária.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

O Deputado· EDUARDO MASCARENHAS,
Presidente da Comissão de Seguridade Social e Fa
mflia, fez a seguinte

Redistribuição n2 2196

Desconsidere-se a redistribuição nQ 13/95, rea
lizada em 21-11-95, do Projeto de lei nQ 4.431/94 
do Sr. Paulo Paim - que dispõe sobre a atualização
monetária dos saldos das contas indivjduais do Fun
do de Participação PISIPASEP e de débitos da ad
ministração pública para com os servidores civis e
militares, ao Deputado IIdemar Kussler (publicada no
OCO de 22.11.95, página 06216, 2" coluna).

Sala da Comissão, 13 de março de 1996. - Ta
lita Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuição n2 1196 Ao Deputado FERNANDO LYRA
Projeto de Lei nº 1.059/95 - do Supremo Tribu

nal Federal - que cria as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixa os valores de sua remunera
ção e dá outras providências.

Sala da Comissão, 20 de março de 1996. - Ta
lita Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuição nº 3196

Em 21~3-96

Ao Deputado LUCIANO CASTRO
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de

Lei n2 4.953-B, de 1990 - que dispõe sobre os Con
selhos Federal e Regionais de Contabilidade, as
prerrogativas profissionais e dá outras providências.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Ta
lita Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuição n2 4196

Em 21-3-96
Ao Deputado JAIR MENEGUELLI
Projeto de Lei nº 251/91 - do Sr. Chico Vigilan

te - que proíbe o regime de trabalho temporário ins
tituído pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.

Ao Deputado SANDRO MABEL
Projeto de Lei n2 2.368/91 - do Sr. Alberto

Goldman - que dispõe sobre o trabalho temporário
nas empresas urbanas e rurais e pá outras providên
cias.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Ta
llta Veda de Almeida, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

ERRATA

Em 20-3-96

Em 21-3-96
Á Deputada JANDIRA FEGHALI:
Projeto de Lei nQ 1.151/95 - da Sr!! Marta Supli

cy - que disciplina a União civil entre pessoas do
mesmo sexo e dá outras providências.

Ao Deputado SERAFIM VENZON:
Projeto de lei n2 2.915/92 - do Sr. Jaques

Wagner - que autoriza entidades filantrópicas que
menciona, a explorar loteria de números e dá outras
providências.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Mi
riam Maria Bragança Santos, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
O Deputado NELSON OTOCH, PRESIDENTE

DA COMISSÁO DE TRABALHO, DE ADMINISTRA
çÁO E SERViÇO PÚBLICO, FEZ A SEGUINTE

Redistribuição n2 2196

Em 21-3-96
Ao Senhor Deputado CÁSSIO CUNHA LIMA:
1. Projeto de Lei nº 5.430/90 - Apensos os PL

nºs: 1.252188, 1.431/88, 3.795/89, 4.322189,
4.367/89, 132191, 884/91, 2.441/91, 2.933/92,
2.951/92, 2.934/92, 3.020/92, 3.455/92, 3.456/92,
4.596/94, 2.442191 e 1.436/96 - Do Senado Federal
- que altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências.

Ao senhor Deputado INÁCIO ARRUDA
2. P.rojeto de Lei n2 2.707-A/92 - Apenso o PL

n!! 3.631-A/93 - Do Sr. José Fortunati - que determi
na que as emissoras de televisão e salas de exibi
ção destinem quotas de programação mensal para
filmes produzidos nas Américas do Sul e Central e
dá outras providências. - Maria Ivone do Espíri
to Santo, Secretária.
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José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Sérgio Arouca

AlcloArantes

Ubalclino Júnior

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvernani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

PPS

PSB

PCdoB

Bloco (PPBlPL)

Beto Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

Augusto Carvalho

Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Roberto Campos
Sérgio Naya
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

PMN

Ivo Mainardi (PMDB) 1 vaga

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 41. e 51- 9h - Plenário 114-81. das Lid.
Telefones: 69781697916981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
1Q Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
2Il- Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
3!l. Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo Ayres da Cunha
Antonio Joaquim Araújo Bonifácio de Andrada
Arolde de Oliveira César Bandeira
Carlos Alberto Costa Ferreira
João Iensen Heráclito Fortes
José Jorge José Rocha
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto
Luiz Moreira Luciano Pizzatto
Maluly Netto Maurício Najar
Ney Lopes Mauro Fecury
Paulo Bornhausen Medonça Filho
Paulo Cordeiro Odflio Balbinotti
Paulo Heslander Philemon Rodrigues

Bloco (pMDBlPSD/PSUPSC)

Bosco França (PMN) Henrique Eduardo Alves
Carlos Apolinário João Almeida
Cássio Cunha Lima Laire Rosado
Edinho Araújo Marquinho Chedid
Geddel Vieira Lima Nan Souza
Hélio Rosas Ubaldo Corrêa
Marcelo Barbieri Zaire Rezende
Pedro lrujo 3 vaga (s)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Airton Dipp

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi

Sylvio Lopes
5 vaga (s)

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

SUplentes

Enivalclo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

Valclomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santini

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Anivalclo Vale
Augustinho Freitas
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani Santos

Carlos Cardinal

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Koyu lha
Nárcio Rodrigues
Odflio Balbinotti

. Olávio Rocha
1 vaga



Domingos Dutra
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Sandra Starling

Rubens Cosac
3 vaga (s)

1 vaga

Celso Russomanno
Edson Silva

Franco Montoro
lldemar Kussler

José Carlos Lacerda
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

Severiano Alves
Silvio Abreu

Wolney Queiroz

Nilson Gibson

Álvaro Valle
Augusto Farias

Carlos Camurça
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

Luis Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

PSOB

Alexandre Cardoso

Aldo Arantes

PSB

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

POdoB

POT

PT

Coriolano Sales
~nioBacci

Matheus ScI1rnidt

José Genoino
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

Secretário: Sérgio Sampaio Contraíras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 1Oh - Plenário, Sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12. Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22. Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3l!. Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro Ciro Nogueira
Luciano Pizzatto José Carlos Vieira
Maria Valadão José Coimbra
Raimundo Santos Osmir Lima

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias AbraMo

Fernando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Rodrigues Palma

Theodorico Feml.ço

Bloco (PMOBlPSO/PSUPSC)

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur Virgílio
Itamar Serpa Márcia Marinho
José de Abreu Marconi Perillo
Luiz Piauhylino Nicias Ribeiro
Roberto Rocha Roberto Franca
Roberto Santos Ubiratan Aguiar
Salvador Zimbaldi 2 vaga (s)
Vic Pires Franco (PFL)

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José GenDÍno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
Sandra Starling 1 vaga

POT

Eurípedes Miranda Cldinha Campos
LeonelPavan Fernando Lopes
Wolney Queiroz Serafim Venzon

PSB

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

POdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Gilvan Freire
lvandro Cunha Lima
João Natal

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VilmarRocha

Secretária: Maria lvene do Espirito Santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
1l!. Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22. Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
3l!. Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)



Vilson Santini

Bloco (pMDBlPSD/PSLlPSC)

Albérico Filho
Chicão Brigido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPBlPL)

Sarney Filho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vaga (s)

Jair Bolsonaro
MaurCcio Campos
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
Elias Murad
Nelson Otooh
Rommel Feij6

PSDB

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

Luciano Zica
Paulo Delgado

1 vaga (s)

Aldo Rebelo

Sérgio Carneiro

Suplentes

PT

PDT

PSB

PCdoB

Márcia Cibilis Viana

1 vaga

José Fortunati
José GenoCno

Haroldo Lima

Ana Júlia
José Machado

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Serafim Venzon Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
1!L Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
2!L Vice-Presidente: João Leão (PSDB)

Gervásio Oliveira 3ll. Vice-Presidente: Cartos Airton (PPB)

Titulares

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Zulaiê Cobra
1 vaga

Alcaste Almeida
Alcione Athayde

Pedro Wilson (PT)
Valdemar Costa Neto

1 vaga

PV

PT

PSB

PDT

PSDB

Raquel Capiberibe

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

GilneyViana
Ivan Valente

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Sérgio Carneiro

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Alcides Modesto

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Antônio Cartos Pannunzio
Ceci,Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Cartos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vaga (s)

Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Edison Andrino Homero Oguido
Henrique Eduardo Alves José Aldemir
Nan Souza Marcelo Teixeira
Olavo Calheiros 2 vaga (s)
Wilson Cignachi

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura'
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

João Paulo

João Leão
Pedro Henry (PDT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

1 vaga

Ariivaldo Vale
Augusto Nardes

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
CartosMagno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
JOl'!é Pinotti
Marquinho Chedid
Noel de Oliveira

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li. Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Elias Murad (PSDB)
1!L Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3ll. Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes



Nedson Micheleti José Augusto

PDT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gornes (PTB) 1 vaga

SlP

Nelson Marchezan 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2º- Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 1Oh - Plenário 17.
Telefone: 318-7071 .

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Anibal Gomes
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel
2 vagas (s)

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Roberto Pessoa
Walclomiro Fioravante

Bloco (PPB/PL)

Bloco (PMDB/PSD/PSLlPSC)

Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

João Mendes
José Múcio Monteiro
Uma Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guirnarães
Paulo Bornhausen
VilmarRocha
1 vaga

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
1~ Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2~ Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Roberto Valadão
1 Vaga

Bloco (PPBlPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale
3 vaga (s)

Gilvan Freire
4 vaga (s)

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vaga (s)

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatli
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Francisco Dornelles
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSDB PT

FlavioArns
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

4 vaga (s) João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

PDT
PT Edson Ezequiel Fernando Zuppo

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Domingos Dutra
Marta Suplicy JoãoColaço

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Fernando Lopes

Ubaldino Junior

PDT

PSB

PCdoB

Eurlpedes Miranda

Fernando Lyra

Júlio Redecker

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

1 vaga

Socorro Gomes

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Locàl: Sala 8 - Anexo"
Telefone: 318-6887

1 vaga
Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
1~ Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
2~ Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
3º- Vice-Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)



Titulares Suplentes 1 vaga Ursicino Queiroz

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC)

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPB/PL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Linhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioAms Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar Roberto Santos
1 vaga 1 vaga

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

Antônio Jorge
Eujácio Simões

6 vaga (s)

Chico Vigilante
Humberto Costa
Miguel Rosselto
Paulo Bemardo

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Luiz Femando
Paulo Mourão

2 vaga (s)

Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

Ubaldo Corrêa
6 vaga (s)

PT

Amaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur Virgflio
Ayrton Xerez
Candinho Matos
Edson Silva
Jayme Santana

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Anfbal Gomes
Confúcio Moura
Femando Diniz
Freire Júnior
João Almeida
Luiz Carlos Santos
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Corrêa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Bloco (PFLlPTB)

Femando Gonçalves
Jairo Cameiro

José Jorge
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Cláudio Chaves
Corauci Sobrinho
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

PSB

Ricardo Gomyde José Carlos Sabóia

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905'7011/7012

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

PDT

Giovani Queiroz
1 vaga

PSB

José Carlos Saboia

PCdoB

José Maurfcio
1 vaga

Beto Lélis

Presidente: Jaime Martlns·(PFL)
19. Vice-Presidente: WemerWanderer (PFL)
29. Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
39. Vice-Presidente: Arlindo Chinagtia (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

Augusto Viveiros
Benito Gama
Costa Ferreira
José Carlos Vieira

Haroldo Limá

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -10h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
19. Vice-Presidente: Francisco Domelles (PPB)
211. Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
39. Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
JoséTude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Alexandre Ceranto
Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Rodrigues Palma
Wemer Wanderer



Edson Soares
Paulo Feijó

Salomão Cruz
Vittorio Meddioli

Alberto Silva
Edinho Bez

3 vaga (s)

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Campos
Roberto Campos

Nelson Marquezelli
Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Zila Bezerra

PT

PSDB

B.'oco (PPB/PL)

Marcos Lima
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Sérgio Miranda (PedoB)
Simara Ellery

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

José Santana de Vasconcelos
Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDB/PSD/PSLlPSC).

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

José Coimbra
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Rogério Silva
Wilson Cunha

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Talvane Albuquerque

Ari Magalhães
Basflio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
Vadão Gomes

Bloco (PPB/PL)

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mata
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDB/PSD/PSLlPSC)

Antônio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
5 vaga (s)

PSDB

Antônio Kandir
Fernando Torres
Firmo de Castro
Márcio Fortes
Paulo Mourão
Yeda Crusius

Arnaldo Madeira
Ayrton Xerez

Jorge Anderes
Luiz Carlos Hauly

Vicente Arruda
1 vaga

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

PDT

José Maurício

PSB

Adão Pretto
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Airton Dipp

1 vagaPT

Celso Daniel
José Fortunati
Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo

PDT

Fernando Lopes
1 vaga

PSB

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

Coriolano Sales
Enio Bacoi

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira -10h - Plenário Sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
19. Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
29. Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
39. Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Aldo Rebelo

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Ricardo Heráclio

PCdoB

Presidente: Romel Anizio (PPB)
19. Vice-Presidente: Salatiel Carvalho (PPB)
3º- Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Sérgio Guerra

1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Ueno Aroldo Cedraz
Aracely de Paula Benito Gama
Átila Lins Nelson Trad
Leur Lomanto Paulo Gouvêa
Sarney Filho Régis de Oliveira
Theodorico Ferraço Roberto Fontes

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Moreira Franco
Nair Xavier Lobo Robson Tuma
Paes de Andrade 2 vaga (s)
Ushitaro Kamia

Bloco (PFL/PTB)

Efraim Morais
Eliseu Resende

Abelardo Lupion
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Bloco (PPB/PL)

Adylson Motta
Cunha Lima



José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo

PSDB

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti
Wagner Salustiano

José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Pedro Corrêa
Robério Araujo

2 vaga (s)

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonô

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PT

Itamar Serpa
Jayme Santana

Pimentel Gomes
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madeira

PSDB

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
3 vaga (s)

PDT
PT

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Miro Teixeira
Renan Kurtz

PSB

Carlos Cardinal
LeonelPavan

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Nilson Gibson

PDT

PSB

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Wilson Braga
1 vaga

Raquel Capiberibe

Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12. Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22. Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
3ll. Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Sandro Mabel 3 vaga (s)
Ubaldo Corrêa
Zaire Rezende

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Míriam Maria Bragança Santos
Local: quarta-feira - 1Oh - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHÇ>. ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBLICO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12. Vice-Presidente: Ildemar Kussler (PSDB)
22. Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel 'Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães
; Darci Coelho

Bloco (PPBlPL)

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Wilson Cunha
Zila Bezerra
1 vaga

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Armando Costa
Chicão Brígido

Laire Rosado
Olavo Calheiros

5 vaga (s)

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Alexandre Ceranto

Antonio Joaquim Araujo
Augusto Viveiros
Cláudio Chaves

Duílio Pisaneschi
Laura Carneiro

Marílu Guimarães
Roland Lavigne

VilmarRocha
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Aldemir
José Pinofü
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
1!l. Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
2!l. Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
3!l Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Miguel Rossetto (PT) Julio Redecker
Valdomiro Meger 1 vaga (s)

PSDB

B.Sá Antônio Carlos Pannunzio
Ildemar Kussler Domingos Leonelli
Luciano Castro Olavio Rocha
Nelson Otoch 1 vaga

PT

Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Paim Jaques Wagner
Paulo Rocha Luciano Zica

PDT

Wilson Braga Renan Kurtz

PSB

Fernando Lyra João Colaço

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Suplentes

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Duflio Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Hilário Coimbra

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Mendes
José Carlos Coutinho

José Santana de Vasconcellos
Luiz Braga

Rubem Medina

Antônio Jorge Fasto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge Wilson
Francisco Silva Nilton Baiano
Luís Barbosa 2 vaga (s)
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
José Carlos Lacerda Fernando Torres
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino José Chaves
Mário Negromonte Márcio Fortes
Paulo Feijó Pedro Henry (PDT)
Simão Sessim Zé Gerardo

PT

Carlos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Teima de Souza Hélio Bicudo
1 vaga João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdo B

Antônio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
ProposIção: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
1-º- Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
2!l. Vice-Presidente: Vicente André Gomes

. 3!l Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Bloco (PMDB/PSD/PSLlPSC) PFUPTB
Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida

Bloco (PPB!PL)

Aníbal Gomes
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Titan

5 vaga (s)

BasilioVillani
Eurico Miranda

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi



Presidente: Mendonça Filho
11>. Vice-Presidente: Aracely de Paula
2!l. Vice-Presidente: Jayme Santana
~ Vice-Presidente: Alzira Ewerton, (PPR)
Relator: João Almeida

1 vaga

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Basílio Villan;
Célia Mendes
Jofran Frejat

Itamar Serpa

José Egydio

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PSB/PMN

PUPSD/PSC

Pedro Canedo

Elias Murad
Jovair Arantes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSSíVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3195 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto
19. Vice-Presidente: José Pinotti
29. Vice-Presidente: Jovair Arantes
~ Vice-Presidente: Moacyr Andrade
Relator: Ayres da Cunha

Titulares Suplentes

PFUPTB

Serafim Venzon

Arlindo Chinaglia
José Augusto

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho
Waldir Dias

Alexandre Cardoso

Secretário: Carmen Guimarães Amaraí
Local: Serviço de CPI - Anexo 11 - Sála 139-8
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇOES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Aníbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

PT

Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PL/PSD/PSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoS

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1/95 Autor: Freire JelOlor

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1~ Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
~ Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
José Linhares Célia Mendes
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

PLlPSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga



Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11 - Sala 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12. Vice-Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
22. Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3l1. Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Suplentes Titulares Suplentes

PFUPTB

Iberê Ferreira Albérico Cordeiro Adauto Pereira
Paes Landim Aracely de Paula Antonio Joaquim Araújo

Pedrinho Abrão Carlos Magno Carlos da Carbrás
Ricardo Barros Ciro Nogueira Hilário Coimbra

Roberto Pessoa Cláudio Cajado João Iensen
Rodrigues Palma Paulo Lima Mauro Fecury

VilmarRocha Vilson Santini 1 vaga

PMDB
Barbosa Neto Candinho Mattos Anibal Gomes

Chicão Brigido Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen
Marisa Serrano Ivo Mainardi José Aldemir

Mauricio Requião
Maria Elvira Noel de Oliveira

Tetê Bezerra Sandro Mabel Pinheiro Landim
Wilson Branco Silas Brasileiro Wilson Cignachi

PPB
Arnaldo Faria de Sá Agnaldo Timóteo Eurico Miranda

Cunha Bueno
José Linhares

Efraim Morais José Carlos Lacerda
Gerson Peres Marcos Medrado

Osvaldo Reis
Ricardo Izar Nelson Meurer

Ricardo Izar Silvernani Santos Wagner Salustiano

PSDB
Cipriano Correia

Jovair Arantes Alexandre SantosAêcioNeves
Paulo Feijó Arthur Virgflio Neto Domingos Leonelli

Zé Gerardo Nelson Otoch
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT
José Genoino Carlos Santana Hélio Bicudo
Padre Roque João Fassarella José Augusto

Waldomiro Fioravante José Fortunati Pedro Wilson

PDT
~nio Bacci Fernando Lopes ~nio Bacci

Euripedes Miranda Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PUPSD/PSC

Marquinho Chedid Marquinho Chedid Pedro Canedo

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Titulares

PFUPTB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anizio

PSDB
Jayme Santana
Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PDT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PUPSD/PSC

Valdemar Costa Neto

PSB/PMN

Fernando Lyra

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo li-Saias 124--Al152-A-Ala Nova
Telefones: 318-6874/706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!.175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAP(TULO DO

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"
Proposição: PEe-G175/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão
12. Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima
22. Vice-Presidente: Antônio Kandir
3R Vice-Presidente: João Pizzolatti
Relator: Mussa Demes



Titulares Suplentes 39. Vice-Presidente: Vago

Benito Gama Betinho Rosado
Relator: Benito Gama

Eliseu Resende Francisco Diógenes Titulares Suplentes
Félix Mendonça João Mendes

PFUPTB
Mussa Demes Júlio César
Paulo Cordeiro Luiz Braga Benito Gama Alexandre Ceranto
Paulo Lima Osmir Lima Félix Mendonça Augusto Viveiros
Rubem Medina Osório Adriano Vilmar Rocha Efraim Morais

PMDB Ney Lopes José Coimbra

Alberto GoIcIman Antônio Brasil Paes Landim Moisés Lipnik

Cássio Cunha Lima Edinho Bez Saulo Queiroz Osório Adriano

José Luiz Clerot Hélio Rosas Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Priante UdiaQuinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosao PMDB
1 vaga Ubaldo Correa EdinhoBez Antônio do Valle

PPB Gonzaga Mota Marcos Lima
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro Jurandyr Paixão Paulo Ritzel
João Pizzolatti Felipe Mendes Silas Brasileiro 3 vagas
Laprovita Vieira Fetter Júnior Udson Bandeira
Renato Johnsson Flávio Derzi 1 vaga
Pauclerney Avelino VadãoGomes

PSDB PPB

Antônio kandir
Anivaldo Vale Cunha Bueno

Fernando Torres Basflio Villani Laprovita Vieira
Firmo de Castro Mário Fortes Francisco Dornelles Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly Roberto Brant José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Veda Crusius Silvio Torres Valdomiro Meger Roberto Campos

PT

Celso Daniel José Fritsch
PSDB

Conceição Tavares José Machado Antônio Kandir Antônio Feijão

José Fortunati Paulo Bernardo Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes

PDT Luiz Carlos Hauly Marconi Perillo

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo PT

PUPSD/PSC José Fortunati Ana Júlia
i José Pimentel Conceição Tavares

Francisco Horta Eujácio Simões Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior PDT

PCdoB Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana

Haroldo Lima Sérgio Miranda
Fernando Lopes 1 vaga

Secretária: Marlene Nassif PUPSD/PSC
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- Sala 131C/135C -Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052 Francisco Horta Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE PSB/PMN

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA, Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, PCdoB

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSnTUlçÃO FEDERAL Ségio Miranda Aldo Rebelo

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
Secretário: SrMo Sousa da Silva111 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMOB)

211 Vice-Pré8idente: AntOnio Kandlr (PFL) Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-8 - Ala Nova
Telefone: 318-7052



Proposição: PL nº- 4.376/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12. Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22. Vice-Presidente: Régis de Oliveira
3º- Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

Secretário: Rejane S. Marques
Local:Serv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-D/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

W 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A pOLfTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N~ 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PFUPTB

Augusto Viveiros Benito Gama
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi José Jorge
Raul Belém Luiz Barbosa

PMDB

Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSDB

Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PDT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

PLlPSD/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

3º- Vice-Presidente: Alexandre Ceranto
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alexandre Ceranto Antônio Geraldo
Fernando Gonçalves Arolde de Oliveira
Jaime Martins Benedito de Lira
Luiz Moreira Betinho Rosado
Maluly Netto Eliseu Resende
Paulo Cordeiro João Iensen
Ursicino Queiroz Philernom Rodrigues

PMDB

Chicão Brígido André Puccinelli
Edinho Araújo Luiz Fernando
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro
Laíre Rosado 3 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Antonio Jorge Carlos Airton
Laura Carneiro Carlos Camurça
Maria Valadão Felipe Mendes
Valdenor Guedes Rogério Silva
Wagner Salustiano Valdorniro Meger

PSDB

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas
Tuga Angerami Jovair Arantes
Vanessa Felippe 1 Vaga

PT

Eduardo Jorge .Arlindo Chinaglia
Esther Grossi GilneyViana
Marta Suplicy Humberto Costa

PDT

Antônio Joaquim 2 vagas
Eurípedes Miranda

PLlPSD/PSC

Roland Lavigne José Egydio

PSD/PMN

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-C/135-c - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12. Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22. Vice-Presidente: João Leão (PSDB)

Autor: senado FederalProposição: PL nº-4.591/94

Presidente: Laíre Rosado
12. Vice-Presidente: Elias Murad
22. Vice-Presidente: Remi Trinta



~ Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares

PFUPTB

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

PMDB

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

PPB

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Suplentes

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

Célia Mendes
José Rezende
Maria Valadão

José Aníbal
Márcio Fortes

Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Miro Teixeira

Ronivon Santiago

PPB

PSDB

PT

PDT

PLlPSD/PSC

PSB/PMN

Cleonâncio Fonseca
Laura Carneiro

1 vaga

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

Pedro Canedo

Secretária: Ana Clara Serejo
loalI: SeJv. Com. Esp. -Anexo 11- Salas 131-G1135-C- Pav. Sup.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO

PSDB

Arnon Bezerra
João Leão

PT

Ivan Valente
Domingos Dutra

PDT

Sílvio Abreu

PLlPSD/PSC

Augusto Farias

PSB/PMN

Beto Lélis

Presidente: Miro Teixeira
1º- Vice-Presidente: Sandro Mabel
2ll Vice-Presidente: Miguel Rossetto
~ Vice-Presidente: Célia Mendes

Titulares

PFUPTB

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

PMDB

Albérico Filho
Sandro Mabel
1 vaga

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Bosto França

Suplentes

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia
Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (IN

CENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEG-9/95 Autor: Ricardo Heráclio

e Outros
Presidente: Sandro Mabel
12. Vice-Presidente: José Aldemir
22. Vice-Presidente: Nelson Otoch
~ Vice-Presidente: Antônio Jorge
Relator: Ricardo Barros

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMDB

José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo Roberto Balestra

PSDB

Alexandre Santos Ceci Cunha



Nelson Otoch Sylvio Lopes PT

Fernando Ferro
José Pimentel

PT

PDT

João Coser
Milton Mendes

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

LeonelPavan

PLlPSD/PSC
José Maurício Cidinha Campos

Silvio Abreu
Magno Bacelar (S/P)

Renan Kurtz

Eujácio Simões 1 vaga BLOCO PUPSD/PSC

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Salas 131-G/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARAGRAFO 1º- DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-G155/93 Autora: Cldlnha CaJ11)os

Presidente: Vicente Cascione
1~ Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
2~ Vice-Presidente: Vicente Arruda
~ Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator. Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antônio Geraldo Jaime Fernandes
Jairo Ali Luiz Braga
Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione JoséTude
Wilson Cunha Ursicino Queiroz

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Fernando Nicias Ribeiro
Udson Bandeira Wagner Rossi

PPB

Costa Ferreira Adylson Motta
Dolores Nunes Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welson Gasparini

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Robério Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda Saulo Queiroz Ivan Valente

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Suplentes

Haroldo Lima

De Velasco

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Adelson Salvador

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Luciano Castro
1 vaga

PT

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

PFUPTB

BLOCO PSB/PMN

Domingos Dutra

Francisco Rodrigues

Atceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Robério Araújo
Tuga Angerami

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Aldo Arantes

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 12O-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL':
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEe-0133/92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
1~ Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
2~Vice-Presidente: Roberto Araújo
~ Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator. Salomão Cruz

Titulares

Beto Lélis

Carlos Airton
, Jair Bolsonaro

Valdenor Guedes
1 vaga

Ushitaro Kamia

PSB/PMN
Ubaldino Júnior



GilneyViana

Antônio Joaquim

Elton Rohnelt

POT

PL/PSO/PSC

PSB/PMN

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Expedito Júnior

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PT

POT

Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-706617067 _ /

COMISSAO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº-169, DE 1993, QUE liALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREVÊ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A NíVEL DA UNIÃq, ESTADOS E MU,NICipIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FilANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
19. Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
29. Vice-Presidente: Carlos Mosconi
39. \lice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-8 - Ala Nova

I
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº-84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
ORRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-0084/91 Autor: Nlcias Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
19. Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan
29. Vice-Presidente: Deputado Anivaido Vale (PPR)
39. Vice-Presidente:,Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Proposição: PEe-0169/93

PFUPTB
Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PMOB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe'

PPB

Adylson Motla
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSOB
Carlos Mosconi

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Suplentes

: Alexandre Ceranto
I Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Elcione Sarbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaido Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

é.Sá

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
Paulo Titan

Anivaido Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Antônio Feijão
Arthur VirgOio

Ana Júlia
Paulo Rocha

PLlPSO/PSC

PSB/PMN

PMOB

PPB

PSOB

PT

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro Canedo

Ubaidino Júnior

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

AêcioNeves
Roberto França

Adão Preito
Alcides Modesto



PDT Wilson Braga Silvio Abreu

Wolney Queiroz

Francisco Rodrigues

PLlPSD/PSC
Wilson Braga

Ronivon Santiago
De Velasco

PLlP$D/PSC

José Egydio

PSB/PMN PSB/PMN

Adelson Salvador Beto Lélis Gonzaga Patriota Adelson Salvador

Proposição: PEG-46191 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
1~ Vice-Presidente: Deputado José Rezende
2~ Vice-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
~ Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo li - Salas 131-G/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇqES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Presidente: Wagner Rossi
19. Vice-Presidente: RobertoValadão
22. Vice-Presidente: Vago
39. Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)
Relator: Jairo Carneiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Ciro Nogueira Átila Lins
Cláudio Cajado Benedito de Lira
Jairo Carneiro João Iensen
MaurIcio Najar Leur Lomanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB

Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Fernando
Roberto Valadão Marcos Lima
Wagner Rossi 2 vagas

PPB

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Nelson Marchezan
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

Almino Affonso Ayrton Xerez
IIdemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Edson Soares

PT

Luiz Mainardi Nedson Micheleti

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

PBdoB

Proposição: PEC-96/92

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Magno Bacelar (S/P)

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Abelardo Lupon
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
Ildemar Kussler
Sylvio Lopes

Eurlpedes Miranda

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda



Marcelo Deda
Milton Mendes

Pedro Wilson

Eurfpedes Miranda

PDT

Silvio Abreu

PDT PLlPSD/PSC

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales I Eujácio Simões
Matheus Schmidt PSB/PMN

Expedito Júnior

PUPSD/PSC Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Proposição: PEe-33/95 Autor: Poder Executivo

Presk:lente: Jair Soares
19. Vice-Presidente: Fátima Pelaes
29. Vice-Presidente: Pimentel Gomes
~ Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo II - Salas 131-G/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N~33-A, DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Carlos Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel

Célia Mendes
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares
Valdenor Guedes

Álvaro Gaudêncio Neto
Duílio Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Anlbal Gomes
Darclsio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PT

PPB

PSDB

PMDB

Haroldo Lima

Gonzaga Patriota

Francisco Rodrigues

pedoB

PSB/PMN

De Velasco

José Carlos Sabóia

Aldo Arantes

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - Salas 131-G/135-G - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~ 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS~ E 79- AO ARTIGO~ DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA' QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEe-188194 Autor: zalre Rezende

Augusto Viveiros
César Bandeira

Presk:lente: Ary Kara Jair Soares
111 Vice-Presidente: Roberto Valadão Laura Carneiro
29. Vice-Presidente: Tuga Angerami Manoel Castro
~ Vice-Presidente: Augusto Nardes Roberto Jefferson
Relator: Darci Coelho Vicente Cascione

Titulares SUplentes

PFUPTB
Euler Ribeiro

Darci Coelho Jonival Lucas José Aldemir
Osmir Lima José Mendonça Bezerra Udia Quinan
Paes Landim Ricardo Barros Marisa Serrano
Paulo Heslander Theodorico Ferraço Remi Trinta

PMDB Rita Camata
Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas Eduardo Mascarenhas

PPB
Marcia Marinho
Pimentel Gomes

Augusto Nardes Anivaldo Vale Romel Anlzio
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga Jair Siqueira

Laprovita Vieira
PSDB Mário Cavallazzi

Sylvio Lopes Feu Rosa Prisco Viana

Tuga Angerami Roberto Brant
Renato Johnsson

PT Eduardo Jorge

GilneyViana Inácio Arruda Jair Meneguelli

José Pimentel Pedro Wilson José Augusto



PDT Antônio Kandir

Eurípedes Miranda Cidinha Campos Feu Rosa

1 vaga 1 vaga Márcio Fortes

PL/PSD/PSC PT

Luiz Buaiz Pedro Canedo Padre Roque

PSB/PMN Paulo Bernardo

Alexandre Cardoso Ubaldino ~únior
Teima de Souza

. João Leão
Robério Araújo

Veda Crusius

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Proposição: PEC-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
1!l Vice-Presidente: Paulo Ritzel
2!l Vice-Presidente: Márcio Fortes
3!l Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Bruni/de Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318--70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENw"A)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N~1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo 11- Salas 131-e/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052.

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçio: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz
1!l Vice-Presidente: Jairo Carneiro
2!l Vice-Presidente: B. Sá
3!l Vice-Presidente: Adylson Motta
Relator: Aloysio Nunes Ferreira

Titulares Suplentes

PFUPTB

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubl'lldo Correa

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

PMDB

PPB

PSDB

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

Vi/mar Rocha

Aníbal Gomes
EdinhoBez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvernani Santos
1 vaga

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerat
Pedro Novais

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

PDT

PUPSD/PSC

PSB/PMN

PCdoB

PMDB

PPB

PSDB

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Adroaldo Strecl< Firmo de Castro Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann



B.Sá Cleonâncio Fonseca

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

POT

Coriolano Sales .~nio Baro

PLlPSO/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

PSB/PMN

Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CON$TlTUIÇÃO W 173/95, QU~

MqDlflCA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO
PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposiçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto
19. Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha
29. Vice-Presidente: Márcio Fortes
39. Vice-Presidente: Vadão Gomes
Relator: Moreira Franco

Titulares Suplentes

PFUPTB

Hugo Rodrigues da Cunha Jaime Fernandes
João Mellão Neto José Carlos Vieira
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvea Mauro Fecury
Philemon Rodrigues Mauro Lopes
Régis de Oliveira Pedrinho (\brão
Vicente Cascione Theodorico Ferraço

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira Carlos Nelson
Elcione Barbalho Pinheiro Landim
Henrique Eduardo Alves Sandro Mabel
João Thomé Mestrinho Wilson Branco
Moreira Franco Zila Bezerra
Roberto Rocha 1 vaga

PSOB

Almino Affonso Adroaldo Streck
Leônk:las Cristino Edson Soares
Márcio Fortes João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo

PPB

Flávio Derzi A/zira Ewerton
Gerson Peres Luciano Castro
Jair Bolsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes 1 vaga

PT

Marcelo Deda Celso Daniel
Maria Laura Ivan Valente
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

POT

lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa

Osmir Lima

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lídia Quinan

Suplentes

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

Dolores Nunes
Laura Carneiro

Welson Gasparini

PT'

PPB

PSOB

PMOB

PFLlPTB

Salvador Zimbaldi
Zulaiê c.:obra

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-o - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITU~ÃO 25-A, DE 1995,

QUE liDÁ NOVA REDAÇAO AO CAPUT DO
ART. ~ DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (GA

RANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEc-25/95 Autor: Sevirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues
19. Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto
29. Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi
39. Vice-Presidente: Maria Valadão
Relator: Armando Abílio

Titulares

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valadão

Armando Abílio
Edinho Bez
Nilton Baiano

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

Luiz Buaiz

Ana Júlia Euripecles Miranda Fernando Zuppo
Padre Roque Matheus Schmidt 1 vaga

POT PSB/PMN
Giovanni Queiroz Alexandre Cardoso Nilson Gibson

PLlPSO/PSC PLlPSO/PSC
Pedro Canedo Eujácio Simões Maurício Campos



Suplentes

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PMDB

PFUPTB

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
LuIs Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR··PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~
41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

PARÁGRAFO~ DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRIAÇÃO DE MUNiCípIOS NA ÉPOCA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEC-41/91 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro
19. Vice-Presidente: Oscar Goldoni
29. Vice-Presidente: Luiz Fernando
3!l. Vice· Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antonio Geraldo

Titulares

Aldo Arantes

Suplentes

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PMDB

PCdoB

PFUPTB

Agnelo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO~ DO

ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Nicias Ribeiro
19. Vice-Presidente: Oscar Goldoni
29. Vice-Presidente: Luiz Fernando
32. Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

PSDB

Arthur Virgílio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Chicáo Brlgido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PPB

BasflioBillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

BasflioVillani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PSDB

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

PT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms
Luiz Fernando

Arthur Virgflio
Jayme Santana
Roberto Santos

1 Vaga

PDT PT

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Agnelo Queiroz

Renan Kurtz Celso Daniel
1 vaga João Paulo.

PUPSD/PSC
Luiz Mainardi

1 vaga

PSB/PMN Coriolano Sales

Sérgio Guerra
Edson Ezequiel

PCdoB

Jandira Feghali Ubaldino Júnior

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

PDT

Renan Kurtz
1 vaga

PSB/PMN

Sérgio Guerra



Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com, Esp. Anexo 11 S, 131-e/135-C
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE
FESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W
155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO

PARÁGRAFO 1º- DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Presidente: Vicente Cascione
1º- Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
2º- Vice-Presidente: Vicente Arruda
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares

PT

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Andara
Saulo Queiroz

Suplentes

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Uraicino Queiroz

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Autora: Cidinha Campos

PDT

PSDB

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PMDB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

BLOCO PFLlPTB

PPB

Proposição: PEC-0155193

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

1 vaga

Jandira Feghali

Miltol1'Mendes
Neclson Micheleti

Tilden Santiago

Carlos Mosconi
Elias Murad

Welson Gasparini
1 vaga

Suplentes

Airton Dipp
Renan Kurtz

André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

VilmarRocha
Werner Wanderer

1 vaga

Augustinho Freitas
Herculano Anghinetti

3 vagas

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

PFUPTB

PLlPSD/PSC

Eujácio Simões

Abelardo Lupion
Carlos MeIles
Chico da Princesa
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodoriéo Ferraço

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Titulares

Cleonâncio 'Fonseca
Dilceu Sperafico
José Rezende
Nelson Meurer
VadãoGomes

Socorro Gomes

Dilso Sperafico
Hermes Pacianello
Silas Brasileiro
Simara Ellery
Valdir Colatto
1 vaga

Coriolano Sales
Luiz Durão

Antô.nlo Au,eliano
Danilo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

Eujácio Simões

PSB/PMN

1 vaga

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (S/P)
Flenan Kurtz

PSB/PMN BLOCO PUPSD/PSC

Ubaldino Junior Ushitaro Kamia Francisco Rodrigues De Velasco
Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Salas 131-e/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066 I Beto Lélis

BLOCO PSB/PMN

Adelson Salvador



Eurico Miranda
José Linhares

Mário de Oliveira
2 vagasJair Siqueira

Simara Ellery
UdiaQuinan

Ivandro Cunha Lima
Eliseu Padilha

2 vagas

Augusto Viveiros
Bonifácio de Andrade

Costa Ferreira
José Tude

Osmir Lima
Paulo Bornhausen

Ricardo Barros

PPB

PMDB

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel

José Jorge
Maria Valadão
Osvaldo Biolchi
Paulo Bauer
Raul Belém
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Rita Camata

32. Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB) ,_
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares ~uplentes

PFUPTB

Suplentes

PFUPTB

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li - Sala 12O-B - Ala Nova
Telefones: 31B-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL':
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nic.as Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
1º- Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
2º- Vice-Presidente: Roberto Araújo
32. Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMDB

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Alexandre Santos
Marconi Perillo
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PSDB
Flávio Arns

Itamar Serpa
Osmâncio Pereira
Welson Gasparini

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira
Esther Grossi
Ivan Valente
Pedro Wilson

PT
José Fortunati
Paulo Delgado

Sandra Starling

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Luciano Castro
1 vaga

Fernando Zuppo
Severiano Alves

PDT

PSB/PMN

Renan Kurtz
Sérgio Carneiro

PSDB Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-!'J95, QUE ",

MODIFICA O ART. 34 E O CAPITULO 111,
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEC-233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
19. Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
29. Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)

PCdoB
Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 Sala 131-C
Telefone: 318-755517563

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTlvEIS LIQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PLlPSD/PSCRobério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

PT

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Welinton Fagundes

Proposição: PEG-81/95

Titulares

Aracely de Paula

PFUPTB

Pedro Canedo

Autor: Marcelo Teixeira

Suplentes

Belinho Rosado



Duílio Pisaneschi Chico da Princesa Titulares Suplentes
Eliseu Resende José Carlos Aleluia Bloco (PFLlPTB)
Félix Mendonça José Tude
João Maia Lima Netto Efraim Morais Antônio Joaquim Araújo

Jonival Lucas Murilo Pinheiro Félix Mendonça Carlos Magno

José Carlos Coutinho Werner Wanderer José Rocha Eliseu Moura
Júlio César Fernando Gonçalves

PMDB Roberto Jefferson João Mendes
Alberto Silva Candinho Mattos Rogério Silva Osmir Uma
Aníbal Gomes Henrique Eduardo Alves Ursicino Queiroz Paes Landim
Antônio Brasil Nícias Ribeiro Bloco (PMDB/PSD/PSLlPSC)
Carlos Nelson Pedro lrujo André Puccinelli Hermes Parcianello
Marcelo Teixeira 2 vagas Armando Abílio José Aldemir
Roberto Paulino Darcísio Perondi Marcelo Teixeira

PPB Genésio Bernardino Pinheiro Landim

Carlos Camurça Basílio Villani
Max Rosenmann Saraiva Felipe

Enivaldo Ribeiro João Ribeiro
Udson Bandeira 1 vaga

João Pizzolatti Roberto Campos Bloco (PPB/PL)

Marcos Medrado 2 vagas Alcione Athayde Expedido Júnior

SaraUel Carvalho Francisco Domelles Luiz Buaiz

PSDB José Unhares Nelson Meurer
Márcio Reinaldo Moreira Roberto Balestra

Antônio'Feijão Antônio Aureliano Pedro Canedo Talvane Albuquerque
Leônidas Cristino Cunha Uma Roberto Campos 1 vaga
Mário Negromonte Marconi Perillo
Paulo Feijó Zé Gerardo PSDB

PT Alexandre Santos Arnaldo Madeira

Carlos Santana João Coser
B,Sá Marconi Perillo
Carlos Mosconi Roberto Rocha

Fernando Ferro Luciano Zica Osmânio Pereira Silvio Torres
Luiz Mainardi Teima de Souza Vicente Arruda 1 vaga

PDT PT
José Maurício Airton Dipp

Eduardo Jorge 3 vaga (s)
LeonelPavan Fernando Lopes

Humberto Costa
PSB José Augusto

Pedro Ricardo Heráclio
PDT

POdoB
1 vaga 1 vaga Serafim Venzon Leonal Pavan

PLlPSD/PSC PSB
Francisco Horta Eujácio Simões Sérgio Guerra Ricardo Haráclio
Secretário (a):
Local:
Telefone:

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!. 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPET~NCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONTRIBUiÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Proposição: PEe-256195 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson
111. Vice-Presidente: Efraim Morais
29. Vice-Presidente: José Unhares
3l! Vice-Presidente: Carlos Mosconi
Relator: André Puccinelli

PCdoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 Sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TlTUIÇÃO Nº-17/95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONf?TITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17/95 Autor: Antônio Joaquim
Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
211. Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
3l! Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)



Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário COimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMDB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
Olavo Calheiros Genésio Bemardino
Udson Bandeira 1 vaga

PPB

Benedito Guimarães Antônio Jorge
Felipe Mendes Carlos Airton
Francisco Silva Pedro Valadares (PSB)

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Antônio Joaquim Airton Dipp

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Nilson Gibson

PUPSD/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo" - Salas 131-o/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Benedito Guimarães
Carlos Airton
GilneyViana
Sebastião Madeira
NanSouza
Salomão Cruz
Sarney Filho
Silas Brasileiro

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo" - Sala 131-0 - Ala Nova
Telefones: 318-706617065/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto

Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery

Secretário: 'José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo" - Salas 131-01135
C-Ala Nova
Telefones: 318-7065/7061



EDIÇÃO DE HOJE: 168 PÁGINAS


