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Ata da 14ªSessão, da Câmara dos Deputados
da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária

da 50ª Legislatura, em 25 de janeiro de 1996

Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente;
Wilson Campos, 1Q Secretário; Adylson Motta;

Elias Murad; § 2Q do artigo 18 do Regimento Intemo

l-ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Há
número regimental.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. PAULO DELGADO, Servindo como 2!<
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. NILSON GIBSON, Servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte



Janeiro de 1996 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 26 02521

ção I, da Constituição Federal e o art. 60 do Ato das
Disposições Constituticionais Transitórias (Educa
ção).

Brasília, 24 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Herculano
Anghinetti pelo Deputado Marconi Perillo, como

Defiro.
Em 25-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, Vice-Líder
no exercício da Liderança do PSDB, nos seguin
tes termos:

OF/PSDBII/Nº 151/96

Outrossim, informo-lhe que as vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Michel Temer, Lí
der do PMDB.

Defiro.
Em 25-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Odelmo Leao, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

OFICIO Nº 57/96

Suplentes
Simara Ellery
Lydia Quinan
Ivandro Cunha Uma
Eliseu Padilha

Titulares
Elias Abrahão
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Rita Camata
Ubaldo Corrêa

Brasília, 18 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Jair Siqueira e Darci Coelho como titulares, e
o Deputado José Unhares como suplente, para inte
grarem a Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição nº 233-A, de
1995, que modifica o artigo 34 e o Capítulo I", Se
ção I, da Constituição Federal e o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (Educa
ção), conforme Ofício SGM/P 01.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leao, Lí
der do PPB.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Lrder
do Bloco Parlamentar ( PFUPTB), nos seguintes
termos:

OFICIO Nº 90-L-PFU96

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS

Brasília, 11 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos

lOmes dos Deputados do Partido do Movimento De
nocrático Brasileiro - PMDB, que integrarão a Co
nissão Especial destinada a apreciar a Proposta de
:menda à Constituição nQ 233-A, de 1995, do Poder
:xecutivo, que modifica o art. 34 e o Capítulo 111, Se-

Brasília, 23 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Informo a V. Exª que o Deputado Jair Siqueira

deixa de fazer parte, como membro efetivo, da Co
-:nissão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição nº 33-N95 que modifica o
sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências.

Outrossim, indico para a referida vaga o Depu
tado Manoel Castro.

Nesta oportunidade, apresento a V. Exª protes
tos de estima e apreço. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 25-1-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OFICIO Nº 93-L-BL.PARL.!96

Brasília, 23 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que o Deputado Arolde de

Oliveira deixa de fazer parte, como membro titular,
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.

Outrossim, indico para a referida vaga a Depu
tada Laura Carneiro.

Cordialmente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 25-1-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Lrder do
PMDB, nos seguintes termos:

Jf/Gab./1 nº 6



Defiro.
Em 25-1-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº-10/P/CCJR

Brasnia, 23 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, nesta data, do projeto de Lei nº
692195.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e pareceres a ele oferecidos.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração.- Deputa
do Roberto Magalhães, Presidente.

Defiro.
Em 25-1-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência
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membro suplente, para integrar a Comissão Espe- Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Lrder do PC
cial destinada a examinar os Projetos de Lei, em trã- do B, nos seguintes termos:
mite nesta Casa, que versam sobre matérias relati-
vas ao Sistema Financeiro Nacional, regulamentado- OF/O10/96
res do art. 192 da Constituição Federal. Senhor Presidente,

Atenciosamente, Deputado Ubiratan Aguiar, Indico, nos termos regimentais, o Deputado
Vice-Líder do PSDB. Linclberg Farias como membro efetivo e o Deputado

Defiro. Ricardo Gomyde, como suplente, para participarem
Em 25-1-96. - Ronaldo Perim, 12. da Comissão Especial destinada a apreciar a pro-

Vice-Presidente no exercício da Presidência posta de Emenda à Constituição nº- 233-A, de 1995,
do Poder Executivo, que modifica o artigo 34 e o Ca-

Do Sr. Deputado Jaques Wagner, Lider do pítulo 111, Seção I, da Constituição Federal e o artigo
PT, nos seguintes termos: 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
OFfclO Nº- 14/PT rias (Educação), de 17 para 30 membros.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Aldo Rebelo, lí
der do PCdoB.

Brasnia, 12 de janeiro de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado Ivan Valente, como
titular, para integrar a Comissão Especial destinada
a apreciar a Proposta e Emenda à Constituição nº
233-A, de 1995, do Poder Executivo, que modifica o
artigo 34 e o Capítulo 111, Seção I, da Constituição
Federal e o artigo 60 do Ato das Disposições Consti
tLCionais Transi1óri~ (Educação). Como suplentes, in
dico os DeputOOos PalJo Delgado e José Fortunati.

Desta forma, os representantes do Partido dos
Trabalhadores nesta Comissão Especial são: como
titulares, Esther Grossi, Pedro Wilson e Ivam Valen
te, e como suplentes, Sandra Starling, Paulo Delga
do e José Fortunati.

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
consideração. - Deputado Jaques Wagner, Líder
doPT.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 301, DE 1996

(Do Sr. Jair Bolsonaro e Outros)

Dá nova redação ao artigo 228 da Constituição Federal.

<A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos temms do art.

60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
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• Art. 228 Os menores de dezesseis IDOS &lo inimputávei.. sujei1mdo-se às

nonnas iJa legislaçlo especial.·

AUtJlA~ COIII'tlllWlU•••••• 0 •••••••••••• 173
AUIPfllU& QUS IINJ e-1l..... o" .. .. .. .... 13
USIJINflIAM OI OSPU'l'AIlOII LICSIlCIAIlOII...... 1
'fOlI'AlIo Da ....1JIII!DU•••••••••• •••• _• •• •••• li'

JUSTIFICAÇÃO

Considerando que a reaiidade de nossos dias demonstra que o ado1elcente

com idade de dezesseis anos já possui discernimento suficieDle para aVl1iar os daDos que
i

causa os atos ilícito.. bent como crimes; que pratica, somos 1evados a propor a mudança
I

do citad\' artigo.

Conhecedores da inimputabilidade dOll detentores de idade iDferio/ aos

dezoito k... os imputáveis os incí!llll1 ao crime, usando-os como baluarte de suas~ e, ,
, .

planos etiminosos.

Sabemos que a mudança da idadenIo irá prejudicar àqueles que 1eYIimuma

vida reSl"da dentro dos princípios morais e da boa convivência, independente l\a condiçio

social~ que desfiutam.

__OA_
SoçIo"-

...-..aa__

ALCtCA _1M
AI.St..~
AIIIWIDO COftA
CSLlO.~
CtJJIIIA LIJIA.
nAllCISCO DOUUoLU
JOU SAll'!'AIIA .. VJ.ICtW'"CI 'OI
llAIICc. lClUDOllDACnt_
lIOISU LtnXS

--~U<:lXS OS QL%YItIIIA..._._r.z~
nAllCtlCO D10GDD

....... 12d11,.-..,odl 1M.

SVBSEÇAoD

SEÇÃo VIII

Do PODER LroISLAl'1VO

--

TiTuLo IV
DA ORGANIZAÇÃO Dós PODERES

CAPtroLoI

173 assinaturas válidas;
012 assinaturas que não conferem;
003 assinaturas repetidas; e
001 assinatura de Deputado licenciado.

~
lenciosamen\e.

',1'. /"\.~---IOALMEID~DE
Chefe

"LLGJSL.\C;.\U LI I AV.-\ A:\t..'l.AVA 1'l.1..-\
COORDL"\AÇÃO DE ESTl DOS LEGISLI,TI\·OS-C.DI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretárjo-Geral da Mesa
NESTA

Art. 60. A Coll5tituiçlo poderá ser emendada mediante proposta:
I -de um tetÇO, no mínimo, dos membros da C4mata dosDeputados ou

do Senado Federal;

JOSS IOIWI
JOSS CAAI.DS VIEIRA
J'D51 COlMaRA
JOSI IGTDIO
JOSE JAJlENI
JOSI LUII CLERO'!'
JOSE KUCIO IIOtI'rIIJlO
JOSE PRIAII'1'I
JOSI UZEMOI
JOSI nr..u:
JOSE THOKAJ JIOJfO
LAEL VAIlILLA
LAIU ROSADO
LIO.nr.. PAVAlI
L!OHIDAS CRISTIIIQ
LIJfA 1fI'M'Q
LUCIAIfO CASno
LUIS BAUOSA
LUIS BUAU
LUIZ OUItAO
LUU PEJUfAJlDO
LUIZ PIAUHYLIJIO
KAaCIO 'ORTlS
KAltCIO UllfALDQ IIJUIJtA
KAACOI LIXA
MMIA VItLMJNJ
XAJtIO DI OLIVZIU
HAUKICIO CAKPOI
IWJItO LOPES
XUJlILO PIJIH&lRO
!fAlI SOU.ZA
HSI.SOII IlAIIQUUSLLt
N'lLSOIf MlUJlU,
nLSOII' 0'r0CB
nT LOPlS
XletAl: ItIUIJlO
MILTOJI IAI.-.,
NOEL O. OLIVlIU
ODnJID t.IAO
OLAvtO llOCllA
OIMAIIIO PIUIU
OSV.u.DQ IIOLCIII
OSVALDO UIS
'AOU llDQllS
PAUDllJflY AVlLlHO
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVU
PAULO LUlA
PAULO PAUl
PEDRO CANIDO
PEDItO CORREA
PHILtMON RODRIGUES
PIKEftEL GOMES
PRISCO VIAHA
IlAlHUMDO SAHTOS
RENAIf XURTZ
RENA'1"O JOHNSSON
RtCAllOQ K!lU.CtotO
RIc.uoo IZAIl
ROBIRTO BALESTRA
Jloallf'l"O CAKP05
ROBERTO lON'r!5
ROBEll't'O JtrrtRSOM
ROBERTO KAGAIJfA!S
RODER'l'O PAULlNO
ROatATO VALMJNJ
ROGERIO SILVA
RONlVOII SAN"rIAGO
SALA'tIlL CARVALHO
SALOXAO CRUZ
SANCAO KAaEL
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CA1UI'ttRD
SEVEJtIANO ALVlS
SEVERINO CAVALCAIft't
SlUS BIltASILIIRO
SILVEJUfANI SAIiTOS
SIKAQ SESStK
TALVAn ALBUQUERQUI
TH!ODORICo FlRJ!ACo
t1BALDlltO J'UNIOa
UULOO COItUA
USHI'rMO UKIA
VICEIITZ ARRUCA
WAGlfIIt ROSSI
WIUO. IRAHCa
WILSOJj: CTJHHA

A.IlI~ LUPIOII
AOHlllA,a OI lIAlUlOS rIlJIO
AOAOAtoOO STUa
Al'ro"s:o~
AGlfALDO TlHO'l'I'O
ALBE1U,CO FILHO
ALBE1lTD GOLDKU'
IILCEST,I ALM%IDA
ALCIOH~ ATRAIOI
ALVAAO GAUDENCIO NETO

A>I'l'OH~ BRASILAHTONI rEIJAO
AlftOMI GERALDO
ANTOMI JOAQUIM MAUJQ
ANTe"I JORGE
A!UWf MILrO
AROLOII DI CLIVJ:IRA
,""I JtARA
AUGUS~ FARIAS
AUGUSTO NARDES
AYR!S DA cUKKA

:~~MnO
BENEDI1'O DI LIU.
BENIDIto DOXIItCOI
BEHIDI'1'O GUlKARAU
BITIHHO ROSADO
CJ.KDtKlf.O XA't't'01
CARLOS IAIA1'OII

=I=~CASSIO IClDIHA LIXA.
CECI CUlmA
CHlCAO :IRlGiXDO
CLlOMAHCID roll.llCA
CO.rtFCID J«)UKA
COIAUCI SOIRI""
COSlfA. P:lutI....
DAIlCI COILllO
DARCISIO PIJItOIfOI
os vsLA!lco
~~OS~~~~I

IOUAAOQ '1lASCAASIOlIAS
ItcrOHi IIWl8ALIIO
ELIAS ~1tAD
tt.TOl\. lI.OlQtEL'f
EKl:RSOlf IOLAVO PIRES
ENIO aMeI
ENIVALDO RIBIIJtO
ERALDO 1'ftIIfDACt
EURICO ~tRAltOA
gURIP!D~S HIRAlfDA
EnOJO P;IHHEIRO
PILIPE MElCt'Ill
F!RHANOO, GAAltJllA
r!IUIAJIOO, GOMCALVU
lEU ROSA,
GEOD!L ~IIIRA LIXA
GENIStO ,DERJlARQllIO
GER50X P.EUS
GIRVMIO, OLIVl.IllA
GILVAH FREIU
GIOVAHJ'ILQUEIRaS
GONZAGA p'ATRIO'l'A

:=;~o Ro{;ASAllGHIMlftI
HERM!:S P IAJlILLO
HILARIO alOU
HOK!RO 100
HUGO III
HUGO t.AGPIfHA
HUGO RODIIGUlS DA CUJrIfA
IBIWlIIl ....t-ACUL
IIJlSllAA ilUSsr.sA
IVANDRO etnnfA LIXA
JaiR lei; .,.,.,
JAIR SIQy-IIRA
JONJ AIJlXIDA
JONJ COr..\CO
JONJ HllI1\tQUS
JONJ IOSS.
JONJ Hlt.LNJ llftO
JONJ TllOllS llSS1'llIIlIIO
JORGIIII~.
JOSS ALDpIA
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TI - do Presidente da Rcp6blica;
m- de mais da metade das AsscmbléiasLcsislativas das unidades da

Fcdcraçl1o, manifcstando-sc. cada uma dcIas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ I' AConstituição nlIo poderá ser CIIICIldada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sftio.

I 2' A proposta será discutida eVOIada em cada Casa do Congresso
NacioDal, em dois turnos, considerando« aprovada se obtiver. em ambos,
tRs quintos dos votDS dos rcspcctivos membros.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 302, DE 1996

0:>0 Sr. Domingos Dutra e Outros)

Acrescenta inciso XII ao artigo 109 da Constituição F!.

dera!.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E IE REDAÇÃO)

/Jo$ mesas da COmara dos Deputados e do Senado Federal, nos lermos do ar1lgo
60, parágrafo 3", da Constiluição Federal, promulgam a seguinte emenda 00 tex10
consfl1Udonal:

Art. I" Acmscenla-se ao artigo 109 do Consfllulçào Federal o segulnte inciso XII:

"Art. 109. Aos juizes fe<jerais compele processar e julgar:"

XN - os conftilos colelivos decorrenles do uso e posse dos imOY8Is lIJIOlsem
processo de aquIsi;ão ou dllSQpropriaçOO pela UniOo"

Agravo-!lll Q codo dia os confllos e a vfoIêncla no campo, eocpressos nos
despejos. desltuiçOo de povoados, prisiles. tor1unJs li assassinaIos, induslYe de
crIonços como a garolcl Vanessa dos santos Silva, de 7 anos. cOYOrdemente
ossosslnada no ftor do idode durante o lTlOS!lOCrl! de CorumbICIlll.

No limiar do século XXI, °nosso Pais, apesar de ImporIonles 0YCIIlÇ0S clen1lllcos.
econõmicos e políticos, continua eskIdonodo no tempo no que ... refere Opropriedade
lundlOrIa e nos relações socIals exlslllnles no campo, monlendo-se Ionnas clewmanos
de exploração do 1rabalho, como o lrabalho escravo, e urna concepçOo QbsoIuIIsla de
proprtedode prlvilda da !erra.

~ tMcIenle que eslcI si1uol;Oo deve ser alterada subsIc!IlCklIrnente, de forroo Q

leYar a humanizaçOa nos relações socIcIis no campo.

O Es1ado bro!lilelro Iam Ido hislorlcamenle papel relewnle, a1IYcI e
passlvamenle, no processo de vIoIêndQ conlra os camponeses e no COllCQIIIroçOo
fundlOria. NesIli par1Icukrr o Poder JudiclOria tem enorme rekwOncIa na con1urbodo
realidade QgrOrlQ e lundIOria do País, lendo papel a1Ivo nos con1lllos Q por1lr de
decisOes. quase sempre ele proleçOo ao kJIfOndlo.

Apresente emenda se ludnto por CllgUl1!l molivos báslcos:

1~ A queolão ogrórla. Rlndlória e os conlllos poIa posse da terra sllo um
problemo noclonol que envoNe desde as l1!gWes de fronfeira ogrlcola como o Norte. o
Cenlro-Oesle e o Nordesle olê os r<!QÍÓllS indu_odas do SUdeste e o copitOl da
República.

2' O procosso de reformo og<órla esló inKmamente ligado ó conquls1a da
ddodanla poro miMes de brosiJejros do campo e da ddade, olém da cClll!Olldaçelo da
democrocia no Pais.

Sala das 5esoõe$. em 10 de janeiro de 1996.

~~PT/MA

DJ:.U%ADC)

ABELARDO LUPION
AnAO PRETTQ
AOELSON SALVADOR
ADROALDO STRECle
AIlCIO NEVES
AGHELO QUEIROZ
AIRTOH DIPP
ALBERICO FILHO
ALCESTE ALMEIDA
ALDO REBELO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZ IRA EliERTON
AlfA JULIA
AlfIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BRASIL
ANTONIO 00 VALLE
AHTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE ..

ARLINDO CHINAGLIA
.ARKAHDO ABILIO
ARHALDO MADEIRA
ARNOH BEZERRA
AR'l"HUR VIRGILIO
ATILA LINS
AUGUS'l'IHHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES OA CUNHA
BARBOSA NETO
BENEDITO DOMINGOS
BENEDI'l'O GUlMARAES
BETa LELIS
CAHDIKHO MATTOS
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS IW3NO
CARLOS SAlfl'ANA
CELSO DANIEL
CHICAO BRIGIDO
CllICO FEIlIlAIlENTA
CHICO Vl;GlLAlrl'E
CIDIMIlA CAMPOS
COllCEICMJ TAVARE"
CONl'UCIO HOURA
CORIOLAIlO SALES
COSTA FERREIRA
DILCBU SPERAFICO'
DILSO SPERA1"ICO
DOMINGOS "DUTRA
EDINHO BEl
EDSON SOARES
EDUARDO JORGE
EDUARDO MASCARENHAS
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ERALDO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EUJACIO 5IHOES
FATIMA PELAES
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABElRA
FEU ROSA
GENESIO BERNARDINO
GERVASIO OLIVEIRA
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HELIO .BICUDO
HELIO ROSAS
HERACLITO FORTES
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HOMERO ooUloo

HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
INACIO ARRUDA
IVAN VALENTE
J~IR BOLSONARO
JANDlRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JARBAS LIMA
JAYME SANTANA
JQAn COSER
JOAn FASSARELLA
JOAD LEAO
JOAn PAULO
JOAn TROME MESTRINHD
JOSE ALDEHIR
JOSE AUGUS'rO

:JOSI FOIt'lUJIA1'I
JOSI tllITSCll
.JOSI GIIK)IIK)
JOSE HACHADO
'JOSE PIMENTIL
.rOSE PIlIAJC"l'IC
.r051 ROCHA
;raVAlR AJWC'l!S

.crut.IO C!5AR
UOXIDAS CIlI51'U'O
LUCIANO IICA
LUIS lAAJ05A
LUIZ l'EIUfAllOO
LUIZ GU!HIJ:IK
LUIZ HAIIfARDI
KN;JIQ aAClLAIl
HAJlCELO DIDA
K.UCtA MAJtIMKO
KMCottI PEaILLO
ICAJl,IA I..W1lA

MUrA VALlDNJ
IWtIO MI'CaOMOIf'1'I,
KAlTA 5U.LXCY
MATHEUI 5CHHID'f
HAURO l'1CU1l.Y
HEMOOIICA FILKO
MIGUIL JtOSSITrO
MIL1'OIt HIJIDIS
MILTOM T:lM1ft
HUJ.lLO PINH.IlllO
MAII !QUSA
MEOSOlf MIC9ILZTI
nLSO. P'f'OCK
ttICIAS IlIUI~

MILKAJtIO M!JWIDA
MILSOX GIUO.
MOIL DR OLIV1IJlA
OReIMO GOttCALVlI
PADal: lOQUE
PAULO IllUL\I.DO
PAULO DILCADO
PAULO nuo
PAULO 'AIM
PAULO I'OCKA
Pl:DlIIO 1111.$011
PIKZV1'EL GOJjd
RAQUEL CAI'IIU1aE
REGII DI. OLIVlIItA
RICARDO GQKYOI:
lU'!'A CAMATA
ItIVALDO HACAlI
~ltlo...MAUJO
kOBlITO BALEM'U.
It08EIt'J'O PESSOA
acHaTO ftOCKA
1l.01En'D vALADNJ
llOH&L IJClnO
SALOHAO CRUZ
$}JCDItA S'!'.u.LIIta

SAJIJIIY FIIJlO
SE8AS1'IAQ HADlllllA
.SERGIO CARNEIRO
.5J:ItGIO XIJWfDA
SJ;VERINO CAVALCAJtrI
S'ILAS IIL\SILl:IAO
'SILVUJwcI $AJI'tOS
~OIJtO GOHII
TILHA DI: 10UI.\
l1'IU UZlJUlA

!'%'ILDR. SAHTUOO
'ulALCn'Q JUNIO.
UB.AIJ)() COrtRn.
UalRATAJI AGUIAJt
OSHITARQ ltAJIIA
VICENTI MIOU GOHE.R
N'ALDOHlRO PlQAAVAMI:
NOUlKT QUEIROZ

"'IIMA'l'U!tAS COII!'IItMADAS••••••••••••••••••• 171 RJ:PI'tIDAJI 17
AS5I~ QUZ JtAO COKl'IIlU.............. ,
ASSIllA1'UltAS DI DIPU'1'~ LIC!:JtCIADOlI...... 2
TOTAL OI: M!lIllA't'UIlAI •••••••••••••••••••••• 1"

ME"""""""'"MILMARIO HIUlCDA
111[,50. CIISSQM
SEVlI.:U'O CAVALCAII'rI
SOCOIUlO"""",,

r.tJn GUIIKIU1t
UOSOII BAMOEIRA
WIx.sox IVJtCO

_COUA
C. lIA
IUDIO PltmElltO

GILnT VIAIU.
JOlIO PAULO
J'OII ALDIXIIl
JOIIC lI>ClIAOO

AUCiOlI'l'O c.uVALJtO
OIICNJ alIGlOO
EIlALDO 'MlltltlADI:
fllUWmO GAlIIltA

3' A reforma ogrdria, conforme o or1Igo 184 da ConsXlulçelo, é~ da
Uniclo, que deve desapt'Opr;ar '0 Imóvel rural que nelo esteja cumprindo sua RJnçclo
sociar.

"" A desoproprlaçelo em suo fose judicial é de competolnclo da .lu5tlça Federal,
onte o in_ do Unlclo. A por1Ir da expedlçelo da decnlto expropriolório é a .Ius1Iça
Fede<oi competente poro dirimir conJIlos de Inleresoe.

5' O inleresse da UnIclo se monifesla desde o momento em que lO inicia o
processo de compra. dll5CJllfClltioç ou de llMlI'Sclo ao pa>imIlnIo público de
determinado imóvel. OU seja. se o Incro inicia o processo odmini5lrolYo'Yl5ando ó
desapropriaçelo da IrnóveI, naquele Inslante o UnIclo monifesIou seu lnIeresoe na
soluçóo da conlllo.

6' Na maIorla das vezes a JU51ça EsfoduoI a1n:JpoIha a soluçclo da prabIema. e
até opressa o conMa 00 Iomor decisões pmdpltodas. _, enquonta o Gowmo
Federal o1ua no senlldo de adquirir e desaproprior o 1móYel, o juiz es1aduol estouro o
contlllo com o concessóo de uma liminar, por_pio,

Dessa lormo, hó necessidade de se harmonizar e unllonn1zar o lI'cl1cI"*lto
jtKfdIca desse complexo e explosivo probIoma brasileiro.

Par ú111mo, "'"""'lo que 05 juizes federols lim maior grau de cornpe1inclo e
independência em lllIaçllo 00 poder local, condições indIspensówJis poro a aprecIoçclo
de Iclo grave, comp!e><o eexp_ conJIlo deIn_do Pals,



.Janeiro de 1996
'. j

DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 26 02525

SECRETARJA.GfRAt. DA MeSA
_do_

or~n-D:J..R5

AS MESAS DA cÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL,
NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO 3°, DA
CONSTITIJIÇÃO, PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL:

Artigo Único. A alfnea ~b" do inciso I do Artigo 159, da
Constituiç§o passa a viger com a seguinte redaçJo:

Artigo 159 .

V-OI crimes pm'ÍItDI em tratado ou convençilo iDtemacional, quan.
do, iniciada a execoçIo llO PaIs, o resu1tado tenha ou deYeue ter oc:onido 110
cstraDgeiro, ou reciplOC3llleJlte; .

VI - 011 crimes COGtra a orgllllÍZaÇlO do traba1ho e, llOII casos'determi·
nados por lei, contta osistema filIanceiro c a lIIIIem CCOJIÔIIIico-fioaDl:cira;

Vil - 011 habtuu COI'pit8, em matérl& c:riminal de sua comllet!ncia 011

quando o constrangimentoprovier de lIUloridadc cujos atos JIIo csteiam dire
tamente sujCitos a outrajurisdiçfo;

vm- os mandados de segurança e 011 hobeas dota contra alO de aut0
ridade fedezal, cx.cetuados 011 casos de competêllcia dos tribunais federais;

IX- as,crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a

compet!ncia da Justiça Militar;

" X-OI crimes de ivgresso ou permanencia irregular de esttangeiro, a ,
execuçl!o de carta rogatória, após o ~quatu,., e de sentença estrangeira, após
a homologação, as causas referentes à nacionalidade, im:lusivc a respectiva
opçIo, e ~ naturalização; .

XI - a disputa sobre direitos iridIgenas..
§ li As causas em que aUnilo for auto.ra scr.to aforadas na SCÇl'IOjudi

ciária onde tiver domiclIio a outra parte.
§ 2" As causas intentadas contta a Unilo poderao ser aforadas na leçlIo

judíciària em que for domiçj)iado o autor, DaqUela onde houver oconido o alO
ou fato que deu origem à deIlIaDda 011 onde em,jasituadaacoiI8, ou, ainda, llO
D~1O Federal.

§ 3" ScrSo processadas ejulgadu na Justiça estadual, 110 folO do domi·
cl1io doi segurados ou.beneticláriOl, li ClI1IIII em que forem parte lnsIllUiçlo
de prcvid!ncia social c segurado, sempre que acomarca Dlo* aedc devara
do juk.ofedcra1, e, sevcriflcada essacondiçlo, a lei poderá permitirque outras
causas~am também proc;cssadas cju1gadas pcIa fustiça cstaduaI.

§ 4" Na hipótese do parágrafo &IIterior, o m:urso I:&bivcl será sempse
para o1iibunalRegional Federal namadejurildiÇli) dojuizdeprimeiro grau.

TtnlLoVII

1- ..

a) ..

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
FWldo de Participação dos Municipios, distribuídos da seguinte fonua: cinquenta
por cento em proporção direta à populaç§o do respectivo Estado e cinquenta por
cento inverso à renda per capita da população do respectivo Estado.

Saladas Sessões, aos .2 t-IICyç-\, .

a()/~/]~· /
OSVALDO REIS j i-/(.li {
Deputado Feder'al :J,... 7

JUSTIFICAÇÃO

o atual critério de distribuição dos recursos do Fundo de
Participaç§o dos Municípios, leva em conta apenas a populaç§o dos respectivos

Emdoo, deiDncIo pn:judicados OI _ ......... _ OI de menor I<llda
_ ... _ pobm. Esoe _ con"ibui _ a dmIizaçIo das
detipIcfade&~~ pois _ia aa uoidades redCl1das _ rioss, em

_dallllIil..-.
No .... da _ emonda, ......... _ - juoto.

racional. q..l'oi _ pela Lei de Dirtlrizts Orçamemáriaa paa 1993, • que
deveria. • nouo ver ser incorpondo pelal10Ua Carta PoUtica.

Consoanol oaI orilírio,~ por....., do& _ .....
dislribuldoo em~ direta à popuIaçfo do Eslado ......._. COIll

distn"buiçlo _ propoo:íonII à I<llda per ca",ta da popuJacIo do
Estado.

~ ..
ImIDOKCA nLHa
MUSSA DDlts
NAX SQUZA
HJ:N'lOH CAJWOSO
lJU LOPES
KICIAB lUBElRO
HO&I. DI OLIVEIAA

toro
LU10
LUIJ
LUIa
LUII
LUII
Ltl'IZ GtJlHttnf
KAG)(O JAC:ELAll
MALULY lI'l'I'tO
XAIfOIL CAB'1'JlO
IWlCIA
lllllCIA
......IO
lIIollCO
IWlCOll
lWlIA
IWlIO
IlAUlU o
IIA_ U
MAX ROJI'JQWQI'

Altera a redação da alênea Itb1t do inciso I do artigo
159, da Constituição Federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 303, DE 1996

(DO Sr. Osvaldo Reis e Outros)

CAPlroLom
DA Pcx.tnc.\Â.GRIC<lLA Jl FUNl>lAaIA g DA REFoIu.cA. AaIWuA

Art. 184. Compete à UniIo desapropriar por~socia1"~n~~
Id'orma agrária, o imóvcI ruml que nIo esteja cumprindo sua .=......-
DlCdlantc prévia ejusta indeni73ÇJo em titulas dadivida agrária, com cláusula
de preservaçJo dovalor Il:81, resgalávcis DOprazo de atévintean~apulirdo
stguodo ano de sua emisdo, c.cuja uti1izaçIo serà definida em lei. .

.§ li As benfeitorias úteis e DCCCSSárias scr.to indenizada' emdinheiro.
§ 21 0 decreto que dec1a.raroimóvel comode inteRIse social, para~.

de reforma qrária, autorizaa.UniIo a propor allÇlo de cIcsaproprlaçIo.
" § 3' Cabe i lei ~Iementar~ proccdil!lCDtl!~

cspcciaI. de rito sumário, para oproceaojudicial de dcupropriIçIO. . .. •
§ 4'O0fÇaIlICII1Ofixarà anualmente ovolume total detitulas dadivida·asmna. assim como omolltanle de lCiCIUIOI para atcIldcr ao~ de lo

forma ag:úIa 110 cxcn:iclo.
. § 5" SIo isentaS de impostOll federaiS, estaQuais e llluniçipail as

operações de lrllIlIfer!ncia de imóveis desapropriado. para fiII.I de reforma
agrária. ....................................... __ .

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO)

M!lIKATtmAtI COIfl'IJUfAOAS •• 0.0 •••••••••••••• 1.72
~SIHA'1'ORA1II QUZ )fAC COJll'J:RIX.............. fi
ASSllU.'rtlRAS DE DEPUTIJ)OS totC!NCI1J)O.!...... ']
1'OTAL DI ASSINI.'1'UltAS•••••••••••••••••••••• 191

JtEPrrIDA5: 10
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A"ID~ ~:IJlIIAtl,U: ....I'nDM

DlIUOK OtAVO ptRU
FATIHA PELAES
JAIK& MARTIHS
001.0 MAU
JOSE RlZEJmE
MALULY MIrrO
KEWTOH CAlU)OSO
l'nmn!'L aOH:ES
ROBER1'O VALADAO
UBALDIKO JUMIOR

:unn'l'UaU gOl DO COIrFIUX

GlJl!S
EIlOA

VAScoltCELLOS

uatD'!'nU DJI nu'IJ'nDOa LICatenDOI

JACXSOl( PD.l:IRA
JD01I1MO JlI15
MELQOIADE8 Hrl'O

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SaçiodeNH

CONSTITUIÇAo
REPÓ'BL!CA FEDERATIVA DO RRASIL

1988
............................................................................................

TÍ11JLO VI
DATRlBurAçÁO E !lO ORÇAME!'ITO

Btum•• 18 de~ro de 1995.
Do SISTEMA TRlBurÁRIo NACIONAL

SEr;.io VI

COlfU"liCO • Vot.. Sltnhor\ll que • PrDpQMII de~ •
Constl1uil;:lo. do Senhor Osyaldo ~I., que "alten.~ d. dnt. "b" do Jnclso
I do artigo 151, d. CoMtttldçJoF~. conl6m nómero IUfiCMIr'U de .1gnatârioI,
constlndo • ref«idll propos+çto dII:

172 aniMlln&.vMidU;
006 auinahanM CJ.MI nIa confeft,m;
01a.~~tid..;. ,
003 auinMldl de DeputadosI~.

•SUa Stohori. o Sfll'Ihor
Or. MOZART WNNA DE PAIVA
s-a-tkio-Geraf d.....0
NESTA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISUTIV()5.Ct.DJ"

CONSTITUIÇAo
REPÚlILlCA I'EDEMI'IVA DO IlRJWL

, 1988

..................................................................._ .
1lnJto1V

SItosaçAoD

lMEI.<JMl<.1~

_"'ACGaItImlçIo~ ..__~
l-dc__llOllÍlIilIo,cIo&_dla->cIo&1lopIlacIo&""

doSenldoFldmI;
R-do_dlRqNbIIca;
m- di mais da _ dos ADom1>iIIú1.qWat{YII dai uaidades di

~~_""-'pcla~_de"""

li'A CoastltuIçIG...padeli ocr_liavlPÇiade inten'CO
çIo ftdalI!, do cUdo de _ '" de cUdo de lflIo.

N~':W'"-:,rt~-::..""':=~
ttes~doo"'" doompoctlvllo_

I3'A_l~""(lIlImlI1pclapelol_daCJmara
cIo&llIpaladoo.do SenIdo-'_ompo:tiYo IIÓDIIlVdlardaL

14'NIo"" Gbjdo di deIIbmIçIoà _ di _ -....-1-._lIolmIivaIloEllado;
D-o_dImo,__ .pcri6dic:c;

m-.-....cIo&_
IV- .. _ .... pz&DtIac ladlriclccIL
I "AlIIIlInc_J"GlX*dc_,*IIda"'_pcc

P"iJodicoda...podc"'ol>iclodl .... _ .. - ......1eJIsIII!n.
.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Art. 159. A Uni!o entregará:

I - do produto da arrecadaçllo dos impostos sobre renda e proventos de
qualquer1llIlIJIC2ae sobreprodutos industrializado quarenta e sete porcento Da
seguinlc forina:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici.
pação dos Municípios; "

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao
setor produtivo das R.egli'les Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de S\IIlS
instituições Jinanceims de caráter regional, de acordo com os planos regionais
de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste 11 metade
dos recursos destinados à regiAo, Da forma que a lei estabelécer;
~:::=::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, ::~:::::::::::::::

PROPOSTA DE EMENDA A 'CONSTITUlÇÁO
N° 304, DE 1996

(Do Sr. Osvaldo Reis e Outros)

Dá nova reda.ção ao parágrafo 49 do a.rtigo 49 do Ato das
Dispas ições Const i tuc iona i 5 Trans i tórias da Cons titui cão

Federal, no sentido 00 conciliar eleições gerais ~

(Ã Ca"lISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 'REDAÇÃO)

A'l Meo;alS da Camara doo;; Deputados e do Senado F'ed~

ral, no'S termo'S do § 3Q do Art. 6D, da Con'itituiç~o Federal, prQ..

mulgam a !seguinte Emenda ao Texto Con'ititucional:

Artigo ilnIco. O 5 40 do Ato das OisposiçOes con~

titucionais Transit6rIas da Constituiç§o Federal passa a vi9.2-

rar com a lleguinte redação:
Art. 40 ...•.............•...•......••.•..•••••.. _

§ 40 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-prefeitos
e Vereadoreg eleitor;;, em 03 de outubro de 1996, terminarAo na

dia 12 de janeiro de 1999, com a pO'ise do'S eleito'S.

JUSTIFICAÇAo

A presente propo'3ta de emenda a constituiçl!o, v!

53 uni ficar a'3 eleições em todo Paí'3. Com i r;;, to ,os mandato!s

dor;;, Prefeitas, Vice-Prefeitoli e Vereadores, eleitos em 0'3 de
outubro de 1996, seriam de doi'S ano'Sj no sentido de coincidir
com as eleiçõe'S gerai'>, poilS com e'Sta proposta não haveria ga!,.

to. com eleiçaes de dois em dois anos, evitando assim um di.!

pllndio de verbas públicas.

Com a uni ficaç~o da'S eleiçeieo;..•haverá grandes b!
nefício~ para 0'3 candidato'S e para o procet.:t;o eleitoral, Doie;;
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o ca.ndidato que for eleito cumprlra um mandato de quatro ano;,
evitando a5'Sim que candidatos com pleitos concorram ao cargo
de Prefeito.

Sala da. Se..õe., 2b de~ de 1995.

·Jwa,uu.~'b_.d~

~:f/OJ..

"LEG1Sl..ACÃO CrrADA ANe:<AOA PEl.A
COORDENAÇÃO CE ESTUDOS LEGISLATNDS-C.OI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDElUlXIVA DO BRASIL

1988

TtruLoIV

DA EMEND.• ACOmrrTTwCÃo

SIIBSEl;Ao "

DA ORGA~lZAl;Ao DOS PODERF.5

CAPi1Ul.O I

Do POOtt LEGISLATIVO

SEçJo l7U

Do PROCESSO LEGISI.<TJl'O........................................................................................

Art. 60. A Constituição poderá ser emend"da mediante proposta:

I - de um terço. no minimo. dos· membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal;

" - do Presidente da República;

11I. - de mais da melade das Assembléias Legislativas das unidades da Federa
ção. mamfestando-se. cada uma delas. pela" maioria relath'a de seus membros.

§ 1.. A Constituição não poderá ser emendada na vigencia de inten'enção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

.§ 2.· A proPOSta será discutida e Valada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dOIS turnos. conSIderando-se aprovada se obtiver. em ambos_ trés quintos dos
votos de. respeclÍ\'OS membros.

§ 3." A emenda à Constituição será promulgada pelas MeSa. da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4." Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federatÍ\'a de Estado:

11 - o \'0\0 direto. secreto. unh'ersâl e periôdico;
'" - a separação dos Pode~;
IV - os direitos e garantias indi\·iduais.

. . § 5.° A matéria constante de proposta de emenda rejeil3da ou havida por pre
judIcada não pode ser objelo de nm'a proposta na mesma sessão legislativa.
,.~ l 0 o ~ •• ..

MRNCO!fCA FIL~O

KURILO PINHEIRO
HAN SOUZA
HELSOIl' HAltQUI':ZELLI
Nr:wrD1l' CARDOSO
NEY ):,OPES
NICu.s RIBEIRO
NOno OE OLIVEIRA
OOEUiO L'!M
OLAVIO ROCHA
O!WALDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
Pl..ULO BORN!WJSEN
PAULO FEIJO
PAULO GOUV~
PAlILO KOuno
PAULO RITZtL
PAULO TIT>.N
PEDRINHO ABRAO
PEDRO caRREA
PEDRO NOVAIS
Pltu'JtTEL GOMES
PRISCO VIAIl'A
RAIIMfOO S,I"N'I'OS
JtAUL SELEM
REHATO JOHlfiSSON
RICARDO HERACLIO
'ROBERIO ARAUJO

BERTa BALes'I'RA
FOln'ES
JEFFERSON
PAl1LINO
PESSOA
VALAOAO
SILVA

RONIVOH sAN'tIAGO
RUBtNS caSA0
SALATIEL CAAVALHO
5ALQKAO CRUZ •
SEBASTu"O ~OEIRA

SERGIO BARC!LLOS
S!VlR!ANOALVES
SIHARA ELI.!RY
TALVAlIE ALBUQl1EllQUE

REPETIDAS: B

A"I"''f~ DIt Dnti7AllOa LIcJbfClAOOa

JACXSOH PEREIRA
JEROlfU!O RElS
MELQUIADES NETO
NIL'1'OH CERQutlRA

GIOVANHI QUEIROZ
GONZAGA PA'l'RIO'J'A
H1LIO ROSAS
HERMES J'ARCIA1f&LLO
HI~IO COIMBRA
HUGO BI!HL
IBRAHIl'i. A!oI-ACXZL
IVO HAIIIARDI
.rAIR !5OL.SOlfAnO
JAYME SANTANA
JOAO ALHEIO",
JOAO IInI5EH
JDAO LEAO
30M MAIA
JOAO HmOES
JOI.O UBEIRD
JOSE ALOEKIR
JOSE BORBA
JOSE DE ABREU
JOSE JANDfE
JOSB LIlfijARE$
JOSE PRIlLHTE
J051 RI!:ZENOE
JOSE ROCUA
JOSE SAN'l'JoNJt. DE VJt.SCONcm.r..oS
JOSE THOMAZ HOIIO
JOVAIR ARANTES
JIn,IO CEGAR
JULIO
LAURA
LEONI
LIPIA
LlHA
LUCI
LUIS
LUIZ
LUIZ
LUIZ
LUIZ
LUIZ P
MAGNO
lIALllLI
MARCIA
~&3~ HOREIRA

""""".....00.
llAAIo
HAURI SDl;GIO
HAURICIO NMAl!;
KAtJ:RO LOPES

AlUD'!tmM CODUPDU U1'Z'flDU

JQAo MAIA
HALULY NZ'rl'D
R08E1lTO VALADAO
UlALPINO JtJHIOR .

Ala:tD!rtIU. QO" no COUDDt

l'RA!fCISCO RODRIGU!S
JOSE CARLOS U.CElID.\
HOISES LIPHIJ(
NILSON HIUJtZR
PAfJLQ H'uLANOEIt
AO!UION TUMA

BAIJl!lAIIII
BRASIL
l'nJAo
Olt 1'AULJ.
A!lILIO
COSTA

DE OLIV!IRA
MO CEDRAZ
MmWIt VIJtGILIO
AUGUSTO CARVAL1fO
AUGUSTO FARIAS
AUGtf5TO IfARDES
MJGUS'OO VIVEIROS
B. SI.
BEK!DI'lO DE LIJtA
.IHIDlTO DOMINGOS
f1tTllfHtJ ROSADO
CARLOS AIR10K.
CU1fHA BUDlO
e:tOOtA LlKA
DAlCI COELHO
OAJl;CJ!lIO PtRONDI.

TEU ROSA
rIMo DI CASTl\O
FLAVIO ARHs
PLAVIO onu

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas ATO DAS D1sPOSIÇOES CONSTlTUcrONAJS TRANSITÓRIAll

Senhor Secretário-Geral:

173 assinaturas válidas;
006 assinaturas que não conferem;
008 assinaturas repetidas; e
004 assinaturas de Deputados licenciados.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Osvaldo Reis, que "dá nova redaçao ao § 4° do Art. 4° do
Ato das Disposiçlles Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, no
sentido de conciliar eleições gerais", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

Oficio nO C5/95
Brasilia, 18 de janeiro de 1996. Art. 4" O mandato do atual Presidente da República tenninará em 15 de mar

çode 1990.
§ 1i A primeiraeleição para Presidente da República após a promulga

ção da Constituição será realízada DO dia l5 de novembro de 1989, não se lhe
aplicando o disposto no 3rt. 16 da Constituição.

§ 2" É assegurada aimdutibilídade da atual representação dos Estados
edo Distrito Federn1 na Càmara dos Deputados.

§ 3" Os mandatos dos Govcmadores e dos Vice-Governadores eleitos
em 15 de novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991.

§ 4" Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e 'kreadores ter
minaria no dia Ii dejaneiro de 1989, coma posse dos eleitos.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.'! 71, DE 1996

Cria o Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia.

" Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA (AO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE)
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A Câmara do. Deputado. resolve:

Art. 111 Fica criado, como serviço de coopcraçlo interparIunentar,

o Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia

Parágrafo único. O Grupo será compo.to por membros do

Congresso Nacional que a ele aderirem.

Art. 2' O Grupo Parlamentar reger-se-á por ..... estatutos,
.provado. pelo. respectivo. integrantes, cujo. di.positivo. deveria re.peitar • legislaçlo

ordinária e regimental em vigor.

Art. 3' O Grupo Parlamentar .tuará sem ônus para a Cimara dos

Deputado•.

Art. 4' Esta resoluçlo entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Desde a queda do Muro de Berlim em 1.989, gesto que simbolizou
mundialmente o lim do comuni.mo no leste europeu, o. plÍ5eS que adotavam o regras
daquele sistema político como organizadores dos seul sfBtemas sociais, políticos e

econômico. têm p....do por profund.. transformações estruturais. A Ucrânia é um destes

países e, sendo um pais particularmente ava.~çedo no que diz ,.."petto aos setores da

agricultura, energia não renovável c. tecn?logía espacial, muito poderia nos ensinar em
termo. de politic.. para este setor.

A criaçlo de um Grupo Parlamentar Brasil--Ucrinia, a exemplo do

Grupo Parlamentar Brasil-Romênia, criado peia Resoluçio n' 67, de 1.994, como serviço

de cooperação, contribuirá para que todos n6s, bra.!ileiros e ucranianos, além da troca de
informações que é sempre rica, aprendamos muito nio somente no que diz respeito ao

desenvolvimento dos setores agrícola, energia nio renovável c tecnologia espacial, como

também, no plano político-.ocial, com o aperfeiçoamento de polític.. voltado para o

alcance de justiça social e implemenraçio de mecanismo. democráticos de cidadania. A
Ucrânia vive um processo de construçio em lodo. 05 nivei.e'é agora o momento certo de

est.belecermos relações mais estreitas, daí a necessidade de .provaçio desta iniciativa

pelos nobres colegas.

Sal. das Sessões, em ltíte rJ1 de 1996.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-eeDl ..

RESOLUÇÃO N' 67, DE 19M (.,

Diopóo sob.. a <riaçio do G....po"_11""'-':
I:aço saber que I Câmara do.i Dr:pul;adui, aprovou e eu ptomu1so a seloinle ResoIuçio.
Art. .". Bca criado. como serviço de cooperação interparlamenllt. o Grupo Parlamentar Brasil.

Ro~ni••
Parápfo IÍnico. O Grupo será composto por membros do Conz:resso Nadana. que I ek aderirem.

An. 2'". O Grupo Parlam(:nlar reler-se-' porseUl eltalulOI.aprovados pelos respectivos integran
les. cujos dispositivos deveria respeilar a h:gislação ordinária e regimental em vigor.

Art. 3" Es'a ResolUfão entra em vilOt na dala de SUl pubJi&açjo.
amara dos Deputados. 7 de junho de 1994. -Inodado Oliveira, Presidente.

.............................................. -- - ...

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 72, DE 1996
(Do Sr, Roberto Valadto)

Altera os artigos 214, 18 S e 186 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados.

<APENSE-SE AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 la, DE 1995)

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. )' Os lIt5. 114, inciso IX. 185. §3· e 186, inciso m. lDdoo
do Regimento Interno da Cimora do. DepuwIoI. puaam a vigorar com a ....

redIçIo:
"Art. 114 .

IX • verificaçio de q~ont/1l ou de votaÇio:

Art. 185 .

§ 3' Se dois CCnlésiUlOS dos membros da C... ou
líderes que represenccm este númen> apoilmn o pedido.
proceder-se-â â votaÇio atravOs do siSlcma nominll.

Art. 186 .

~;.=.~~..~.~.;;;;.~.;.~
respeitado o que prescreve o §3' do artigo anterior.

Art. 2' O art 11~ do Rezimento Interno paua a Yipar...-..c:ido

<lo oeauinte §r, renumerado como § I' o atual porigrafo único

"Art. 114 .

§ 2' Pmc:edida a uma verifieaçio de~ ll(Wll

requerimento sã poderá ser deferido após o declino de uma hora,.

Art. 3' Esuprimido o § 4' do art. Ias do RegimonIo 1nUmo.

Art. 4' Esta resoluçio entra em vigor na data de .... publlcaçio.

Art. 5' Revogam-se o dispo.ições em CClnlririo.

JUSTIFICAÇÁO

Com a apresenlaçio do projeto de resoIuç1o em apreço, temos em
VÍ5Ia atenuar um~ dos efei10s danosos que a ill5litulçio do proc:aso simb6Uco de
VOllIÇio de proposiçÕes tem trazido â representaçio popular e â própria democracia.

E sabido que a COll5agraçlo regimental da votaÇlo oimb6Iica tem
oe justificado sempre em nome da maior agilizaçio dos trabalhos legislatiyos' de modo a
prantir que o deliberoções em aeraI aio sejam emperradas pela açio dos faltOSOS, ma, ao

contrório, privilegiem a vomllde do. presentes em P1enârio.

E certo também, contUdo. que a COll5liwiçio Federal em vip

exige que o deb~ legislativo em llcral sejam tomadu por maioria de votos,

devendo estar presente, pelo menos. a maioria absoluta do total de membros da C....

Para conciliar a disposiçio c&tstítuclonaI com o procestO

simbólico de VOIaçIo - que se fundamenta na praunçio. j~rI$ _mo da exiRã>cía do
~ de presença e deliberaçio exigidos pela COll5lituiçio· o Regimento cuidou de

ÍIIIIituir o iDmumonlo da verificaçio de votIÇIo, deItinodo,j~ a pI1IIlir lOS

iMaisrâIaI com OI reouIwIos de~ VOIaçIo simbóIi<, a poosibiIidIde de

vorificInm a wncidade da n&rida presuuçio no c:uo concreto.

Esla:'possibilidade;'_""SOlte~ lJI'l' JlO& pcecorn
quue invilIbi1ízâ.la. De ocordo com o disposto no RePnemo iJllIrno.o it<jUOlima"" de
\'IrificoçJo de votIÇIo, aJém de depender do apoio de pelo meIlOS Wll .......... dos

lllIIIlilros da C.... sã pocIe ser exercido de hora 0IIl hora, aio importllldo quIIllU

deIlberaçôes ocorram noquele intersticio.
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É j_e COIIttI esl" limita regimentais que impedem a

vorificaçIo da obtiervincla da nonna constitucional referente ao <fIIOt"'" que nos
JllIIÜestamos, hoje, _ da apresentação do presente projeto de =oluçio.

o processo simbólico de votlÇio. que se justificou um dia para
valorizar OS que comparecem is sessões. transfonnou-se de rato em instrumento contrário
;, "'<1lalIe de muitos dos p<eselIt... que por falia do apoio minimo nocessário cu por ainda
l1Io haver decorrido uma hora desde a última vulficaçlo. vmn-se impedidos de contestar
l8I1tados de~ llCltOriamonte duvidosos ou provenientes da vontade de número
~e minimo de plriamentares.

o que propomos. no projeto• .; o afUWllClo total de qualquer
limite de tempo para se requerer veri1icaçlo de vota<;io e a reduçio. de seis para dois
centésimos, do apoio necessário ;, apresentação do requerimento r..pectivo. Com estu
medidas. pretendemos salvaguardar o que u vigentes prescrições regimentais até hoje
COIIJeBUÍrII1l' driblar: a possibilidade de se COnlesl&r. a qualquer tempo. procedimentos de
VOIaçIo incompatíveis com u normas constitucionais de presença e qIIOI1IM para
dtliberaçio.

o projeto preocupa-se ainda, em melhor caracterizar outra figura
rezjmemal COlIlIIJllellle confundida com'a vulficaçlo de votaçio • a verificação de tpJDnlM

para a qual niO vemos' qualquer inconve~e em prescrever u limitações alUl1mente
pnvISlU p.... a primeira. Na verdade. a veri1icaçio de qllontm destina·.. a dissipar

dúvidu a respeito da praença mínima exigida, pelo próprio Regimento. para providenciu
nIo relacionadas com u deliberações em si. lais coi!lo o início da sessio ou seu
prosseguimento: "Nestes cuos. nIo nos parece haver qualquer problema em .. limitar a

potIibiIidade de varific:açio. S<Ildo justa .: prestlnçio de presença Jnimna durante pelo

menos uma hora quando nIo hajadeb~o legislativa a ser tomada.

Aaeditando que as alterações ora propostas vem respur. para os

~o diRito 'de-comporecer is sessões 'e vtllar. nominalmente, sempre que
entendam conveniente e .-sitio ao bom cumprimento de seus mandatos. comamos 'com
o apoio de nosSos ilustres Pares na Cim&ra dos Deputados para sua aprovação.

Sala do Sessões. em de de 1995 .

"Ll:GISUÇÃO CITADA A~r.X~DA rr.LA
COORDESAÇÃO Df. r.STl·DOS LEGISLATI\"OS-C.DI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apt'OVado J1f!la ResoluçiJo n" 17. de 1989. e alterado
J1f!las Resoluçc'le.<nN I. J. 10. de 1991: 22 e :U. de
1992: 25. 37 e 38. de 1993: e 57.58. de 199-1•

...................................................................... .
Título IV

DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo IV
DOS REQUERIMENTOS

Seção]
S1IJeitos ti Desptlcho Apenas do Presidente

Art. 114. Seria verbais ou escritos, e imediatamente despa
chados pelo Presidente. os requerimentos que solicitem:

IX - verificação de votação;
X - infonnações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda

mensal ou a Ordem do Dia;
XI - prorrogação de prazo para o orador na tribuna;
XII - dispensa do awlso para a imediata votação da redação

final já publicada;
XlU - requisiçio de documentos;
XIV· preenchimento de lugar em Comissão;
XV - incluslo em Ordem do Dia de proposição com pare

cer, em condições regimentais de nela figurar;

XVI • reabertura de discmao de projeto encenada em
sesslo legislativa anterior;
.• XVlI.... esclareeimento sobre ato da administração ou econ.,. .

mll.lntema d& C1m&rr:
XVII/.licença aDtputado. noslenno. do § 3' do m. 235.

Parágrafo ,in/co. Em caso de indeferimento e a pedido do
Autor, o Plenário será consultado, sem discussio nem encaminhamen.
to do votaçio. devendo esta .ser feita pelo processo simbólico.

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

Título V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo XIlI
DAVOTAÇÁO

..........................................................................................
&çtJo//

Dtu Mod.lidatús. ProcesJo. de Votoção

Art. 114. A votação poderá ser ostenJÍva. adotando-$C o
processo simbólico ou o nominal, e secreta, por meio do sistema
eletrônico ou de cédulas.

Parágrafo lill;co. Assentado. previamente. peta Càmm
determinado processo de votaç50 para uma proposiçlo, nio seri
admitido oara ela requerimento de outro processo.

Art. li!.. Pelo processo simbólico. 'que será utilizado na
votaçlo du proposições em geral. o Presidente, ao anunciar a votação
de qualquer matéria. convidará os Deputados & favor a. permanecerem
sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos.

§ 3-'Se seis centésimos dos membros di Casa ou Líderes
que representem esse l1ÚJntrO lpOiarem o pedido, proceder·se~á então
• votaçio através do sistema nominal.

§ 4- Havendo-se procedido I. uma verificaçio de votaçãO.
antes do decurso de uma hora da proelamaçio do resultado. só será
pennítida novl verificaçio por deliberação do PJenirio. a requerimen·
to de um décimo dos Deputados, ou de Lideres que representem eSse
mimero.

Art. 116. O processo nominal será utilizado:
I - nos casos em que seja exigido quorum especial de

votaçIo;
U - pordel~ do Plenário. a requerimento de qualquer

Deputado;
m - quando houver pedido de verificaçio de VOllÇio.

resptitado o quo prescreve o § 4' do artigo anterior;
IV - no. cIenW1 casos expressos neste regimento.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'

PROJETO DE LEI N° 1.419, DE 1996
(tio Sr. Hugo Rodrigues da Cunha)

Isenta do imposto de. Tenda as empTesas pública.s ou soci~

dades de. econom.ia ~llista. c;oncessionil'ias de seTviço5 de
água e eSioto.

(As COIlISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAcAo E SERVI CO PQ
BLICO; DE FI.NANCAS.E TRIBUTACJto; E DE CONSTITUICÃO E JU§.
TICA E DE REDACÃO(ART.S4) - ART.24, Ir)

o Conqresso Nadional decrBta:

Art. lR São iaentaa do l.mpOsio de renda as
eKpt:••IlS pdblicaa cu sociedades de economia mista
conc•••ionirias d••erviços de Agua e esqoto.

ParAgrafo dnico. A isenç!o referida no~
41 condicionada a que a peaaoa juridica beneficiAria aplique
integralMnte os resultados de sua atividade eI1 prol da
melhoria d. ..us ••rviços.

Art. 251 O Poder Executivo rdgulamentar6 o
disposto nesta lei, .... at6 60 l""nenl:a) dias, contados da
data de sua publicaçlo.
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Art. 3s:l Esta lei entra em vigor na data da
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do ano a ela
subseqUente.

inadiáveis da comunidade, e dá outras providências", a seguinte redação:

Art. 4R Revogam-se as disposições em "Art. 3° .

seu atendimento, ficando

que o empregador só

pagar até 3 três dias da

para o

estabelecido

poderá

paralisação: após esse período não serão

pagos os dias parados.

Art. 13 - ,Ná. greve em servíços ou

atividades essenCUllS, as entidades

sindicais ou os trabalhadores. conforme

o caso, ficam obrigados a comunicar a

decisão aos empregadores, aos usuários

e ao Tribunal Regional do Trabalho com

antecedência mínima de vinte dias da

Parágrafo (rnico. A entidade patronal

correspondente ou os empregadores

interessados e o Tribunal Regional do

Trabalho serão notificados, com Li

antecedência númma de vinte dias da

paralisação, devendo a notificação ser

acompanhada de exposição de motivos.

Art. 8" .

§ 10. A decisão do Tribunal quanto à

procedência uas reivindicações será

proferida em aw três dias, a partir da

deflagração do movimento.

§ Z'. Após a decisão do Tribunal as

partes envolvidas terão até vinte dias

Sala das SIl:Sal58s, 8.. 15/01/96.. t li-
/b/~!i~{,

contrArio.

Dai a razão de nosso projeto. E158encialmente,

estimula às empresas de que se trata a desenvolverem-se, a
pregredirem dentro da concepção própria para que se criaraIl.

Assim, contribui-se dum lado para aplainar a iniqüidade do

fato, doutro, para diminuir o e8tado -de penl1ria em que se

encontram esses serviços em escala nacional.

JUSTII'XCAÇÃO

Dop.

Nas mesmas condições, outras empresas não

tomam essa decisão. Ao contrtrio, diversificam. suas

aplicaç6eB em ativos que quase nada, ou mesmo nada, tem a ver

com o objeto para .que se constituiram.. Nesse efeito, hA atá

mesmo uma certa injustiça, porque não se incentiva a

reaplicação na finalidade típica.

Pertencem ao grupo das administrações
empresariais que podem ra!r dignamente chamadas de pl1blicAs.

Que batalham pelo bem püblico. Que lutam pelo bem-colltU1lt, pelo

bem-estar do Povo, do todo da popu.lação. Âgua e esgoto,

a11411, entre diversos outros efeitoll, são condições

imprellcindiveis para li. satida 1N!l:lIma da população. Quando se

trata do Brasil, Pais com condições higidas que muito deixam

a defl:ejar, bem Sê vê da importância da ampliação desseB

serviços, precá.rios, neste Pais.

PROJETO DE LEI N° 1.420, DE 1996
(Do Sr. Luiz Durão)

RI! 6ntpreSi!S pt1blicas e sociedades de economia

mista, concessionArias de serviços de Aqua e esgoto, que
reaplicam seu superAvit inteiramente no desenvolvimento e

aperfeiçoamento das atividades que lhes são pr6prias, para aIS

quais se constituíram. Nada mais lógico. Demais di••o, a

rigor, nada mais acertlldo, merit6rio e merecedor de encômio.

Por i ••o, contamos com o apoio de nODSDa

ilustres Pares deste Congresso, para sua devida aprovação,

por termos a certeza,'" pelo que expusemos, de aeu acerto e de

sua necessidade.

Altera dispositivos da Lei n9 7.783, de 28 de junho de

1989, que IIdispõe sobre o exercício do direito de gre

ve, define as atividades essenciais, regula o aten

dimento das necessidades inadiáveis da comunidade,

e dá outras providências" ~

publicação.

paralisação. acompanhada a

comunicação de wna exposição ào

motivos~'.

M. r. Esta lei entra em vigor na data de sua

UIS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇJ\o E SERVIÇO

POBLICO, E DE CONSTITUIÇJ\o E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O

(ART. 54) - ART. 24, II)
Art. 3°. Revogam-se as dispoSlções em contrário.

o CONGRESSO !'fACIONAL decreta:
JUSTIFICAÇÃO

Art. 1" • Dê-se aos artigos 3°, 8" e 13, da Lei nO 7.783,

de 28 de junho de 1989, "que dispõe sobre o exercício do direito de greve.

define as :Jlividades essenci3is, regula o atendimento das necessidades

Embora reconheçamos ser de justiça os trabalhadores

exercerem seu direito de greve, não podemos deixar de admitir, também, que o
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seu mrcíc'io indiscnnunado representa. em muitas oportunidades, prejuízos

incaleuIáveis 11 sociedade e aos empregadores.

o presente projeto tem por finalidade adequar a

legislação de grI1>'e em VIgor, para proporcionar maior agilidade à Justiça do'

Trabalho, por ocasião do julgamento da sua legalidade.

Parágrafo único .

Ar!. 2° Estalei entra em vigor na data d. sua publicação.

Art. 3° Revogam·s. as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

............................-_. __ .

PROJETO DE LEI N° 1.421, DE 1996
(Do SI. Luciano Zica)

Altera a redação do inciso II do artigo 129 da Lei nQ

8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os

Planos de Benefícios da Previdência social e dá ou

tras providências" ..
(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E F1\M!LIA, E DE CONê

TITUIÇAO E JUSTrçA E DE REDAÇAO - ART. 24, II)

-- .:. /"

Deputadoi.UCI~OZICA

Saladas Sessões, em 03 de janeiro de 1996 1,/' /f;'. ,""
,~" L' ,(: C

"~=GIS~AÇÃO CITADA ANEXADA PE~A "
COORDENAC;ÃO DE ESiUDOS ~EGIS~T1VOS-e.DI

ONSTITUIÇAo
úBLlCA rtDE1U\1'IVA DO BMSlL

1988 _ .
~ - ~ ~ ~.

\

\

o Poder Judiciário, pelos diversos Tribunais do país, ainda não

firmou posicionamento definitivo sobre a questão, o que vem dificultando a atuação
preventiva com o pré-questionamento da competência, tomando·se assim imperioso que ti

Lei expressamente discipline a matéria,

Com efeito, se após o evento infortunistico • acidente ou doença
profissional e do trabalho, - a competência para apreciar e julgar o litígio é da Justiça

Comum, "a fortiori ll
, as questões que o antecedem também devem ser dirimidas no mesmo

foro.

Os quase quatro anos de "gencla da Lei n° 8.213/91

demonstraram que a demanda do Poder Judiciário aumentou, visando de um lado os

beneficios acidentários não pagos administrativamente pela Previdência Social, e do outro

as indenizações civis contra as empresas não cumpridoras de suas obrigações
prevencionistas.

Toma-se imperativo, assim, que esta Lei que de forma geral rege
os princIplos da Previdência Social. incluindo os da infortunística (art..201. I da'

Constituição Federal) discipline a questão pela competência lIratione materiae",

Não haveria. nenhum sentido que a prevenção de acidentes de

trabalho e a reparação de acidentes possuíssem diferentes Juízos Ambas as prestações
jurisdicionais incidem sobre a mesma relação jurídica material. A diferença reside apenas no
momento; antes ou depois do acidente.

Se de um lado desde longa data a ação tipica acidentária, cujo réu é

o INSS, vem sendo proposta na Justiça Comum. dos Estados e do Distrito Federal. até

porque assim determina expressamente o artigo 109, I da Constituição Federal, e artigo

129, II da Lei nO 8.213/91, de outro, para as ações civis públicas destinadas à prevenção

dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais e do trabalho não há t'reyisão
específica da competência no direito positivo atual. havendo apenas a competência "raliene·
loci".

\. Por derradeiro deve ser eUmínada a p!lrte fmal do atual inciso II

\ pois o segurado que recorre à via judicial visando recebr,;r o beneficio acidentário, na

\maioria das vezes, nem sequer teve a CAT emitida; logo é ilógica a exigência deste
~ocumento para ingressar na Justiça Aliás, a Lei acirlentária anterior não continha tal
e'~igência, e a jurisprudência. de forma pacifica, entendia descabida tal pretensão do

In~tituto.
\

Em qualquer dos casos. contudo. interesse maior é

que será atingida com muito menos impac~o quanto a uma

deveria restringir-se 'às partes envolvidas -\trabalhadores e
\

da população.

discussão que

empregadores.

Por outro lado. a comunicação com maior

antecedência. da paralisação 11 outra parte e a fixação de prazo certo para a sua

solução após o julg3ll1ento pela Justiça. visa evitar a descontinuidade dos

serviços, com os empregadores se dedicando com, maior empenho nllS

negociações prévias ou mesmo na busca de alternativas 11 prestação dos

serviços.

Por tais razões. e entendendo que a q,\cs\ão envolve

situações de relevãncia e interesse público, é que esperamos ~ntar com o

apoio de nossos ilustres Pares na aprovação da presente prOPosiçã<\

Sala das Sessões, nOI 16 do janoiro dB\\l.996
..?-L.b

Deputlldo LUIZ DÚ'RAO. \
\

"~EGIS~AC;ÃO CITADA ANEXADA PE~A \

L~~~:~~;;:O;~~~iU;~S~~:~~~~~;~~" \

6fev~Jsr:n~:br;.o~~rr:::;"sdotJ~~r:~t;;.~~ \
re6ul. o atendimento d•• nece..idadn In.- \
dfável. d. comunidade, e d,j outras provi- \
dincl... \

";:;1:'3~" F~~;~;~d~' .~. '~~~~~i~~~~" ~~ '~~~ifi~~d~ "~"i;;:~~~si' \
bilidade de recurso via arbitral, é facultada a cessação coletiva \
do trabalho.

.. .'" .~~:.;;..·;:·;~~~~~·~';;:'~~~~~;h~: ·~~;·;~i~i~~;~~·~~·~~~i~~:;
das partes ou do Ministério Público~do-'r~llbalho:decidirá. s?br~
a procedência, total ou parcial, ou lmproced~~l~ das relvmdl'
caçOes, cumprindo ao Tribunal publicar, de lmedlat?, o compe'
tente acórdão.

······A~:·lã:···N~··~~~~:·~~·~~~i~~~·~·~··~~í;id~d~~·~~;~~ci~i~;
ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme 9
caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos
usuários com antecedência minima de 72 (setenta e duas) horas
da paralisação.

CAPtruLoill

TlTvLoIV

Do PODER JWOIClÁRIO

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

\
\

............. _.._.~ ~ - ..

11 - na via judicial, pela Iustiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumário, e mediante Ação Civil Pública
para o disposto nos §§ l° e 3° do art. 19.

Art. 1° O inciso 11 do art. 129 da Lei n° 8213, de 24 de julho de

1991, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 129.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
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&r;,roIV

Art. 109. Aos juízes federais compete processar ejulgar:
1-as causas m que a União, entidade autárquica ou empresa pública

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponen
tes, exceto as de :lillência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

11 - as causas enlIe Estado estrangeiro ou organismo inteInacional e
Municipio ou pessoa domiciliada ou residente no Pais;

m- as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado
estrangeiro ou organismo internacional;

IV- os crimes polfticos e as infrações penais praticadas em detrimento
de bens, serviços ou interesse da UDíio ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, =luldas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V-OI crimes previstos em tratado ou COIIVeIIção internacional, quan
do, iniciada a execução no Pais, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente;

V1- OI crimes contra ao~ do trabaIho e, nos casos determi
nados por lei, contra o sistema financeiro ea ordem econ6mico-financeira;

VII- OI hab.as cOIplIS, em matéria crimina1 de sua compet!ncia ou
quando o COlllttangimento provier de autoridade cuj05 atos nlIo estejam dire
tamente IiUjeilOl a outrajurisdição;

vm- 05 mandados de segurança e os hab.as data contra ato de auto
ridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX- 05 crimes cometidos a hordo de navios ou aeronaves, ressalvada a

"~EGIS~AÇÃO CITAOA ANEXADA PE~A
COORDENAÇÃO DE ESiUDOS LEGlSUTlVOS.c.OI ..

competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou perman6ncia irregular de estrangeiro, a

execução de carta rogatória, após oeuquatur, e de sentcllÇli estrangeira, após
a homologaçlIo, as causas referentes à nacionalfdade, inclusive a respectiva
opção, e à naturalização;

XI- adisputa sobre direitos índIgenas.
§ I" As causas em que a União for autora seIão aforadas na seçlIojudi

ciária onde tiver domicilio a outra parte.
§ 2' As causas intentadas contra a União poderio seraforadas na seção

judiciáriaem que for domiciliado o autor, naqueIa onde houver ocorrido o ato
ou fato que deu origemà demandaouonde em,ja situada a coisa, ou, ainda, no
Distrito Federal.

§ 3"Ser.1op~ ejulgadas na Justiça estadnal, 1\0 fOI1;ldo.~
cilio dos'segumdos ou beneficiários, as causas em que forem parte lnst1tuiçl1o
de previd!ncia sociaI e segurado, sempre que a comarca nlIo Sllia sede de vara
do juízo federal, e, severificada essacondição, a lei poderá permitirque outras
causas sejam também processadas ejulgadas pela Justiça estadual.

§ 4" Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabfveI será sempre
pam oTribunalRegional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro gmlL

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

TtruLO VIII

······ ..···c~ii ..················· ..

DA SEGURIDADE Socw.
.....................................

SEt;Ãom

Art. 201. Os planos de pevid!nc:ia social, mediante contribuição, atcndcrIo,
nos tel1l1Oll da lei, a:

1-cobertura dos eventos de doença, ínvaIidez, morte, íncIuIdos OI re-
Ill1tantcs de acidentes do lrlIbIIho, velhice c rec1udo;

II-~à llIlI1llllCIIÇIdos~dos segmadosde baixa renda;
m- proteção i maternidade, especialmente à gestante;

IV- proteçIo ao trabaIbador em situaçlo de dcsempIqo involuntário;
V - pendo por morte de Iegurado, homem ou mulher, ao c6njuge ou

companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5" e DO ar!. 202.
.....................................................................................

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDeNAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.CeDI "

LEI NQ 8.213 - DE 24 DE
JULHO DE 1991 1

Dispõe sobre osPlanos de Benef{cios
da Previdência Sociale dá outras providên
cias.

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

Título IV
DAS DISPpSIÇÕES FINAIS E
TRANSITORIAS

.......... - - ..
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares

relativos a acidentes do trabalho serão aprecia
dos:

, • na esfera administrativa, pelos órgãos da
Previdência Social, segundo as regras e,prazos
aplicáveis às demais prestaçiies, com prlorlda.
de para condusão; 8

11 •na via judiaal, pela Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, segundo o rito sumarlíssl.
mo, Inclusive durante as férias forensÉlS, 'me
diante petição instruída pela prova de efetiva
notificação do evento à Previdénaa Social, atra
vés de Comunicação de Acidente do Trabalho
·CAT.

Parágrafo lÍnlco. O proC8$1imento judicial
de que trata o inciso 11 deste artigo é isento do
pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência.

PROJETO DE LEI N° 1.422, DE 1996
(Do Sr Herculano Anghinetti)

Isenta de impostos de importação e sobre produtos indu!

trhlizados 05 produtos que especifica e dá outras provi
dências.

(ÃS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMllRCIO; DE FI

NANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE

REDAÇÃO(ART.54) - ART.24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. Ili Fica. isenta de imposto de importação e do imposto sobre

produtos industrializados a importação de màquinas, equipamentos. instrumentos,

aparelhos industriais novos e seus respectivos acessórios. peças e sobressalentes destinAdos

ao processo de fabricação de outros bens, que integrem o ativo permanente do fabricante e
que nio tenham similar nacional.

Art. 2ft O Poder Executivo baixará. no prazo de 180 (cento e

oitenta) dias o regulamento da isenção dos bens de capital prevista nesta Lei,
estabelecendo:

a) a forma dt= habilitação das empresas importadoras li isenção
mencionada no ano I o~
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b) instrumentos de controle global e setorial das importações dos

produtos mencionados no art. IO~

c) requisitos relativos ã adequação dos bens importados às normas

tecnicas e ambientais.

Art. 3° Enquanto não for baixado o Regulamento das Isenções de
Bens de Capital, o Ministro da Fazenda poderâ determinar o reconhecimento caso a caso
do direito à isenção.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de !ua publicação.
produzindo efeitos financeiros a partir do exercicio subsequente.

Parágrafo único. O Poder Executivo, ao elaborar o projeto da lei
orçamentária., levará em consideraçto o montante da renúncia tributária, decorrente do
disposto nesta lei.

Art. 5° Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o setor industrial ressente-se hoje da falta de uma política que

oriente os investimentos mediante sinalizações positivas. Em comequência. vemos a queda
de investimentos industriais produtivos e a ameaça da ampliação do desemprego. É. pois,

necessário apoiar as empresas industriais que se disponham a investir em bens de capital e
na smpliação do psrque produtivo.

A proposição que oferecemos à consideração da Casa visa a sanar
uma dessas deficiências: a tributação indireta s?~re os bens de capital importados. Com
efeito. tal' incidência tributária tem as mais danosas consequências para o processo
produtivo. Incidindo o imposto sobre um bem que integra o ativo fixo da empresa. suporta

ela o ônus econômico efetivo não podendo creditar-se da parcela do imposto. Como efeito.

este imposto terá que compor o preço dos produtos fabricados, onerando quer o consumo

nacional, quer as exportações. de cujo valor edifici1 expurgârIo.

Não nos iludimos sobre a parcialidade da medida fiscal. Outros

instrumentos ainda se fazem necessários, como o crédito. o apoio à pesquisa e ainovação

te<:nológica, a provisão de infTa~estrutura. etc. Mas o gargalo fiscal tem 'um efeito

condicionante global, removido o qual. deverão cair as outras pedras do dominó. Este é o

sentido de nosso projeto de I!:i.

Ele estabelece a isenção do imposto de importação e do imposto

sobre produtos industrializados incidentes sobre bens de capital sem similar nacional
imponados (art. 1°). Determína que o Poder Executivo regulamente e administre o

processo de imponação e de concessão da isenção (ans. 20 e 3") e. por fim. para adequar o
projeto as normas da Lei de Diretrizes orçamentàrias. posterga os efeitos financeiros para o
exercicio seguinte ao da publicação \ia Lei,

Sendo. assim, a proposição de elevado alcance e de alto interesse

nacional. conto com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

lI- 30% (trinta por cento) para pteStaÇão de serviço entre O(zero)

e 6 (seis) horas.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogmn-'" as disposições em contràrio.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federol de 1988 elevou à categoria de direitos
:onstitucionais alguns direitos sociais do trabaIIwIor. dentre. eles o de pen:eber
remuneraçio maior pela prestaçlo de serviços em horário noturno.

Nsda mais jllSlo que haja uma retn'buição monetária privilegiada

como compensaçio aos desgsstes fisico e psiquíco sdvindos do trabalho realizsdo nos
periodos em que o empregado, por força de sua própria naturezl, deveria dedicar-", 20

sono repsrador de suas energiu.

N50 obstante a preocupa;io do legislador em privilegiar a
remuneraçio do trabalho noturno, na prática, o que", verifica é a oio aplicação concreta

do dispositivo protClor, em virtude da inexistencia de legis1açio infrsconstitucional.

Pretende-se, com eSta iniciativa, dar cumprimento lO espirito da

Csrta Magna, no que se refere à remuneraçio do trabalho noturno, estabelecendo
percentuais mínimos de remuneração superior à do diurno, o que, em nenhuma hipótese,
poderá constituir óbice a que acréscimo. mais significativos venham a ser estabelecidos

mediante negociJções coletivas.

No anseie de que haja igualdsde de tntamenlO aoo trabalhadores
que prestam serviços em periodo noturno, no tocante 20 adíc:ionaI a que fizenI jllS,
contamos com o apoio dos ilustres Pares desta Casa Legislativa para a aprovaçlo do

pmente projClo de lei.

Sala das Sess6es, em 16 de janeiro de 1996

PROJETO DE LEI N° 1.424, DE 1996
(Do Sr. José Carlos Lacerda)

Sala das Sessões. em' :de de 1995. Altera al!quota do Imposto sobre Produtos Industrializados

- IPI, incidente sobre bebidas alcoólicas e cigarros, com

destinação específica para o Ministério da Saúde.

(As COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA, DE FINANÇAS

E TRIBUTACM, E DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇM

(ART. 54) - ART. 24, UI

PROJETO DE LEI No!! 1.423, DE 1996
(Do Sr. Fernando Lopes)

Dispõe sobre percentuais da. remuneração do trabalho n.2,
turno.
(APENSE-SE AO PL N9 1. 366/95)

oCongresso Nacional decreta;

Art. 1° O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno.
110 mínimo, de:

I - 20"Ai (vinte por cento) p.... prestação de serviço entre 18
(dezoito) e 24 (vinte e quatro) horas; e

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10. É instituida a1iquota adicional de dez por cento do Imposto

sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre pebidas alcoólicas e

cigarros e demais derivados do tabaco.

Parágrafo único. O produto da arrecadação da a1íquola adicional de

que traIa este artigo será integralmente destinado ao Ministério da Saúde. para

ser repassado ao SUS - Sistema Único de Saúde.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

MINORIAS; DE VIAÇI\o E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAo E

JUSTIÇA E DE REDAÇI\o (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Sara da. Sessiles, aos 16 de illOlliro

lU STIFI C ACÃO:

de 1.996.

Art. 1fio 05 veiculas destinados ao transporte individual de passa.
geiros - táxis - do obrigados a possuir 04 (quatro) portas.

• A' • ~ Art. 2(1 Os tàxis atualmente em circulação, que nio se enquadram
na ex~genc!~ aClIn~ tem o prazo de 05 (cinco) anos para substituição, quando nio
poderao mws transitar

Art 30 Esta lei entra em vigor em 60 (sessenta.) dias apôs a data de
sua publicação,

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Esta cada dia mais difícil a locomoçAo pelos centros urbanos do
Pais. 05 transportes publicos coletivos não dão vazio aimensa população usuária, funcio

nando de f0"""'P.Iecana, jena<l", do.conlixlo'll'lll"""éblllet"IJ$.;pil;!lÇ<iJõ6 um atentado

a05 direitos do cidadão que paga seus impostos em dia e que não encontra à sua disposiçio

um "lViço público de boa qualidade

A saúde pública nacional vive a mais grave crise de sua história.

Leitos hospiialares são desativados, hospitais públicos ou

conveniados sucateados e os profissionais da saúde silo pessimamente

remunerados.

Às portas dos hospitais públicos formam-se 'imensas filas, e muitos

enfermos perecem sem qualquer atendimento.

Para enfrentar esse quadro dantesco, o Ministro da Saúde, Adib

Jatene pretende a volta do denominado "imposto sobre o cheque".

Entretanto, temos para nós que seria menos oneroso para a

população se produtos supérfluos - e que são adquiridos por seus consumidores

sem reclamações de preço - como cigarros e bebidas alcoólicas, fossem

sobretaxados e os recursos daí auferidos, fossem carreados para a saúde pública

É o que pre:onizamos nesta proposição, instituindo uma a1iquota

adicional de dez por cento, no IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados

incidente sobre hebidas alcoólicas e cigarros (e demais derivados do tabaco).

O produto integral da arrecadação respectiva será carreado para o

Ministério da Saúde, a fim de ser repassado ao SUS - Sistema Único de Saúde.

Temos para nós ser a medida alvitrada uma solução justa para a

questão, e que ensejará que o SUS disponha dos recursos indispensáveis ao

atendimento à população, particularmente a de baixa renda

Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a merecer acolhimento.

aos 16 de illOllira de 1.996.

,l~D~lLed~

PROJETO DE LEI N° 1.425, DE 1996
(Do Sr. Elias Murad)

Torna obrigatória a presença de quatro portas nos veí

culos destinados ao transporte individual de passa
geiros - táxis ..

IAs COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMSIENTE E

A solução encontrada por parte dessas pessoas é a utilizaçio de

táxis para locomover-se, tendo, para tanto, que pagar uma tarifa bastante elevada. No

entanto, mesmo assim esses cidadios ainda encontram o desconforto causado pelos peque
nos carros que prestam esse tipo de serviço e que pOS5Uen1 apenas dou portu. Quando o

usuário tem algum tipo de problema fisico ou já é idoso - grande parcela dOI posugeiros

de táxis - chega a ser um desrespeito aos direitos de consumidor do cidadio ter que fazer
um esforço fisico a mais para esgueirar~se para os bancos traseiros desses veiculos.

A solução que vislumbramos tf1Contra~se nR obrigatoriedade da

existência de quatro ponas em veiculos destinados a e'te fim. Tal exigancía é justa, de fAcil

fiscalizaçio e de custos quase inexistentes, tendo em vista que a diferença de preços entre

carros com duas portas e com quatro ser pequena ou nula. Além diuo. o prazo dado 'para a
troca da frota hoje em circulação é bastante longo o que tomará totalmente viivela troca

dos veículos mesmo aos proprietários com maiores dificuldades financeiras.
Assim, acreditando tratar-se de uma propo,içio que vi.. aper

feiçoar um serviço cuja boa qualidade é constantemr.nte cobrada pelos usuário!, contamos

com o apoio dos nobres colegas..

Saladassessões,em(G de v>J- de 199 {"

. Deputado Elias Murad

PROJETO DE LEI N~ 1.426, DE 1996
(Do Sr. Elias Murad)

Altera o artigo 124 da Lei nl? 4.1J.7, de 27 de agosto

de 1962, que "institui o Código Brasileiro de Te1ec~

municações" •

(APEN5E-se AO PROJETO DE LEI m 2.037, DE 1991)

o Congresso Nacional decrrta:

An. I· O ano 124 da Lei n·4117, de 27 de agosto de t962, paua

a vigorar com a seguinte redação:

•An. 124 O tempo destinado à publicidade comercial pelas

emiMoras de radiodifusio não poderá exceder 2S% a cada hora de

programação.

Parágrafo Único - Considera-se, para o efeito do disposto no
capu!, como tempo destinado à publicidade comercial aquele utilizado para veiculaçlo de

programas de venda por telefone."

An. 2· Estalei entra em vigor 60 dias após a sua publicaçio.

An. 3· Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

A Lei n"4117, de 27 de agosto de 1962. que instituiu o Código

Brasileiro de Telecomunicações, em seu art.124, limita a inserção de publicidade comercial
pelas emissoras de radiodifusão .. Embora.Q percentual estabelecido de 25% do total d~

programação diária pareça~n05 razoável, temos observado que- a maioria das emissoras,

principalmente as de televisão, por razões óbvias, concentram a veiculação de propagandas

nos chamados horários nobres. Nesses horários, os telespeetadores são obrigados a

conviver com inúmeras interrupções de seus programas favoritos. Mais recentemente,

outro fenômeno observado é a introdução pelas principais emissoras de programas de hora
inteira destinados à venda de produtos por telefone, que. na realidade, configuram inserção
publicitária,

A partir de 1988, a Constituição Federal explicitou no capitulo da

Comunicação Social, art. 221, que a programação' das'-e~~soras de rádio e televisão ;deve

estar dirigida preferencialmente a finalidades ~ducativ~, artísticas, culturais. e infonna,ivas

e po art~ 220, § 3", atribuiu à lei federa. a competência de estabelecer meios que pennitam

à pessba e à famiiia se defenderem .de programas que não se co~dunem com esses
princípios. .,.. , ..'

ASsim sendo, consideramos que a limitação constante do Código

não está s~ndo sufi:ciente para coibir abusos cometidos pelas emissoras no tocante à

inserção publicitária e, cabe, portanto, alterar a redação do art, 124, de fonna a impedir a

concen~ção de propagandas em detenninados horários. A prqposta que ora apresent~s

não alt~ o percentual d~ 25% constante da lei atual, mas o transforqla.num limi~e ,8 ser

ajlotado para cada hora de programação exibida pelas entissoras,

Sala das Sessões, em(6Ie~!.. de 1990'

Deputado ELIAS MURAD

"~5GIS~AÇÃO CITADA ANeXADA pe~A

COORDeNAÇÃO De eSTUDOS ~EGISLATlVOs-e.OI ..

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRA.SIL

1988
........ - _- - - .

TlTuLoVIII

DA ORDlill SOCiAL
...........................................................

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 220. A DllIlIifCstação do pensamento, acriação, a cxpressllo ea informaç!D.
sob qualquer forma, processo ou veículo, Dão sofrerão qualquer restrição, ob
servado o disposto nesta Constituição.

§ I" Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena hllcrdadc de informaçãojornaIistica em qualquer veiculo de comunica
ção social, observado o disposto no 3rt. S·, IV; V, x, XIII e.xIv.

§ 2" Évedada toda equalquer ccnsum de natureza polItica, ideológica e
artIstica.

§ 3" Compete à lei federnl:
1- ICgularas diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder públi

co informarsobIC a naturezadeles, as1iIixas etárias a que Dão se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre in.adequ:ula;

II - cstabcl= os meios legais que gmantam" à pessoa e à farlúlia a
possibilidade de se defenderem de programasou progrnIJlllÇÕCS de rádio etele
visão que contrnricm o disposto no 3rt. 221, bem como da propaganda de
procIntos, pr.lticase serviços quepossam ser IIllCivos à saúde eao meio ambiente.

§ 4" A propaganda comercial de tBbaco, bebidas alcoólicas, agrotóxi
cos, medicamentos e ter.lpias estará sujeita a restrições legais, nos termos do
inciso JI do par:\g!'l.fo :mterior, e eo!ltern, rempre que ne=,sm;o, ndvertênch
;~;rJr\"': os r!.-!2h,f7\"!(3 ,q~~ ....~l~;:·f;·;.;;. ...l~_. ~ .:".' ": ~;:'

§ S" Os meios de comunicação social Dão podem, direta ou indireta
mente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6' A publi~ção de vclculo impresso de comunicação indcpende de
licença de autoridade.
Art. 221. A produção e a programação das etuissor:JS de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios:

1-preferêOOaa fiuaIidadcs erlucItivas, artIsti~ cuJtnrnis einfurmativas;
II - promoção da cu1\Ura nacional e ICgiOnal e estimulo ,à produção

independente que objetive sua divulgação; .
m- ICgionalização da, produção cu1turnl, artistica e jornalística, con·

forme percentuais estabelecidos em lei;
IV- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da farlúlia.

LEI N" 4.117 DE 27 DE AGOSJO I)E' 1962:' . ,

Institui o Código Brasileiro de Telteomunicações

Disposições Gerais t! T.~ansitó,i~,," ;

Art. 124. O tempo destinado na programação das estações de'
radi~difusão,à publiçidade comercial, não poderá exçeder de 25%'{vinte
e'ciílco'por cento) do' totaI. '," " ' . '

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

PR.OJETO.ôE LEI N° 1.429, DE 1996
(Do S,:, Wagner Ros~ii '

Alt;~.r~ ps artigos 2~J! iI1ciso VIrIj ,e·25 da Lei: n9,8 .. 24-5, de

18 ~o-outubro de 1991; que "disJ?õe sàbre as ',locações dos 1:'

móveis ,ur~anos e os, pliocedimentlOS7.a;'ellas_ pertiríêhees"lI.-

(ÀS GOrlISsOES DE DEFESA DO CONSUM,DOR, MEIO. AMBI'E,NTE E MIN2'

RIAS; DE FINANÇAS E/J;RIBUTAÇM; E(DE, CONSTITUIÇliO E JUSTIÇA

E DE REDAÇ~O (,~R.T. ~~" II)

o Congressd Nacional Decretá:

Art. 10. Dê-se ao artigo 22 - VIII da
Lei nO 8245 de 18 de outubro de 1991 a seguinte redação:

;.Art.22 O locador é obrigado a:

VIII • pagilr os impostos e taxas. e
ainda o prêmio de seguro
complementar contra fogo. que

. incidam ou venham a incidir sobre o
imóvel, sendo vedado o repasse dessas
despesas ao locatário a qualquer título.

. . Art. 2° - E revogam-se as disposições
em contrnt'Jo c. em especial o art. :!5 da referida Lei..

JUSTIFICAT1VA

t.' t' lo ;\ situação habit:tdonal brasileira.
"pesar dós investimentos rcal(zados pelo P(,dt::r Publico na
t::t'nstru~ii" de ...asas popularl.!s. ainda condena milhõ~s de
l:lIníli~15 ti utilil.'ll.;iio de imó....eis alugados para morar.
(onsU.lucm-se elas nll legião dos dcspossuídos que. mercê
da bm~~ remuneração do trabalho em nossa sociedade
I1U~C~' acu':lulam rCl:ursos su'ticientes para comprar i1 casd
proprl3.' Nua a possuindo. alugam imóveis residenciais e
p.a~i!~. ? mais das vezes Cllm comprometimento de
S!~n!tl(,!ttya r:tr\:-t.:!a da fEnda f:.lnlili::lf. ;dtl!!U~re5 que c:-.I.'!ü

.' '. ',- li.. , .
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Eala lei entra em vigor na data de lUa publicação,

e) as emiHO<as de radíodifudo. excluidas as de televisão. são
obrigadllll a retransmitir diariamente o programa oficial de

informações dos Poderes da República. que terá a duração de 01
(uma) hora, onde 30 (trinta) rnlnutos licarilo reservados para a

divulgação de noticiário preparado pelas duas casas do Congresso

Nacional. O programa podem _ relranamitido entre as 19:00

(deZllnove) horas 11 as 22:00 (vinte e duas) horas de cada dia, exceto

80S sábadoo, domingos e feriados,"

A alínea "a". do artigo 38 da Lei 4.117162. pessa a vigol'ar com a

seguinte redaçAo:

.Ar!. 38 - .""" ""."."".".. ', " ", "."",,..", ,, , "".." .

Revogam-se aS disposições em contrlitio,

"U.t.:~!- u,: \0 t II \().\ .\'\!-\.1.[1.\ "[LI"
COORll.t'\ \Ç.\O DE ESTrOOS LEGJSI_.\f1\OS.CtDl"

LEI N, 8.245 _ DE I. DE OUTUBRO DE 1991

Di'~ .obr... !DCS.ç6H dOI imófti. urban~ e 0'
proeedimenW8a .Iu pertin.ntH

O Pr••id.nt.e d. Rept1blics..

Fnço ..bu qUI o Conln-'Io Nacional d.cr~ta I eu 8llnciono ti. .eguinte lAi;

SEÇÁO IV

no. Dever.. do Locador ft do LoaUrio

Art. 22. O Io.:lldor f obrigodo a:
1_ entrt:g:1r lia loc:ltArio o imóvel nlugndo l!n1 lt!Itlldo de lIervir ao uso. que

aedestína:
II -Inrttntit, duronte o tempo do locação, o uso p.dfko do im6velloeado;

In - mnnter. durante. locação•• forna • " dutino do imóvel;
1\7 _ rUp<inder i'eloa vicias ou d~rlli.tas antuioru à. loeaçio;
V _ fornecer ao locat4rio. cuo l!&t8 solicite, d~.eriçãominuciosa do utado

& imóvel, qU(ll\rlo de SUA entresa, com expr...a nr.rineia /lati eventuai.- der.ito~

ltXi.ttentfsô
VI - (orn.ecer 40 Iocntirio rgdbo discriminado das ímporl:inciu por ••t. pa_

11;]., vedllda 11 qUi~~§.O gan'rica;

VII - PJI,ar llt taxa. d. admí.ni.tr~Ao ímohiliArí., .e houver.... d. interma·
di4Ç6H. l'I.e.-~ compraendldu AlI d"!Iplllu, nft~.aárln.a .reriçao dn idoneidnde
do pretand"ntlt cu de "1.1 flMlor õ

VIII - pAlar GI impa.toa • tu.... _ ainda o prêmio tU "suro complementar
conu-& (oco, que i~idl1m ou venham a incidir IObr. o Imóvel. salvo dispo.IÇdo u
pr.... em Conlt~riO no eDntrato;

TITULO I

D. Loeaç.io

CAPITULO I

Dl.po.iç~ O'raia

Sala das sessões, em 11/ ",'//~ih

/ -l/:": j'? V<'.-../~
----DeputadO WAGNER ROSSI )

PROJETO DE LEfN! 1.430, DE 1996
(Do Sr. José Fol1Ullati)

Art. 25. Atribuída ao l(le&urio • n.ponubílidad. pelo par_manto do. tri~

OOto.••nco'Irps e d..p..... ordin.triu de condomlnia. o locador poderá (:obrar taí.
....tb:l. jlJntanwn~ OOftl o ai\llU*l do ml. a que H rel1r.un.

Par6po.fo ónieo. Se" locador antecipar oa papmantM, a el. p.rtanudo
li V3.ntõtcana daí Iodvíndu. uivo .. ó tQC:lwio ue:mbold..to i.nt41grAtm.ntlo.

:::::::;:::::.::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Altera a redação de dispositivo,' da Lei n9 4.117, de 27 de
agosto de 1962" que "institui o Código Brasileiro de Tele
eOIllunicaçõeslt

•

CAPENSE-SE AO PL N9 112/95)

o CongresIo NlIcionaI Decrela:

Ar!. 2"-

Ar!. 1"·

Ar!. 3"-

A lei tributária ao fazer incidir sobre
a propriedade urbana o IPTU tem como fato gerador a
detenção de propriedade imobiliária. Constitui-se em
aberrante e perversa distorção que em noSso país pague
imposto sobre a propriedade aquele que não a possui, ao
invés de seu proprietário., Além de injusta tal situação
agrava ainda as desigualdades sociais e concentra renda
numa sociedade que, apesar de seu progresso significativo,
ainda detém um dos primeiros lugares no nível de injustiça
social e de concentração de renda.

Tal situação precisa ser sanada. E é
precipuamente este o objetivo da propositura que ora
apresentamos no sentido de proibir que, a qualquer título, os
impostos incidentes sobre a propriedade tenham seu
pagamento, devido pelo proprietário, transferido. para o
inquilino. Com isso reequilibra-se a equação econômica do
inquilinato e procede-se com inarredávél propriedade e
justiça.

Por olitro ludo. \-ivcmos num regime
econômico que I~m por base a iniciativa e D propril."1Jul!e
privado. É legitimo. pl)is. que aquel~ que cons.:guiu. mercê
d~ seu esfOrço nu de seus tnmiliôlres. possuir irhóvei~ possa
usufruir de sua propriedade. A forma meis comum de
fruição dos hi:ns imóveis. em especi.'11 os rcsidencinis ..
ca':i3s. ap3t1i1ttWntos ~ é llllfugueJ.

As ::ucc'isÍ\·a!; I~is que regulamm as
rdações "do inquilill.llo", c em c5p~dal a vig~"te lei nó
8.245 de 18.10.l)1 • prOi:uromnl gr;:ld~tiv:unente UI\1
equilíbrio entre. de um lado. o .u.:e5!õO oi n\ór.hHa em
condições de viabilidade econômica para os desprovidos de
casa própria. os inquilinos. na lei chamados lot:atóril.ls e. de
outro. 11 justa rcmuncroção da propril:dade para o seu
detentor. o proprietário. locador na lei. pois propriedade é
nultcrialização de trabalho teito 00 passado. de P'o'up;.mça
ec:on6mica investida e como tal deve render. A rcnda do
imóvel é o aluguel.

~e5ta busca do equilíbrio econàmico
entre locador e locatário em não poucos momentos a lei fez
pender 3 balança da justiça para um dos lados. em flagrante
c.J~sequihbrio. Ora eram \lS aluguéis liberados que subiam .â~

nuvens. levando desespero as famílias locatárias. muitas
Wles incnp:lll:s de arcar coom seu custo. \'cnWrse na
contigência dramálica do d~spejn e da busca de moradias
cnda vel mais humildes: ora er3m os congelmnentos que
3villavam os valores locativos. (alendo do aluguel um
nrr~mC'do de retribuição ao proprierário. desestimulando a
poupanli3 e invc$timento em imóveis com graves
consequências para o sistcma produtivo. em especial para a
indústria da construção civil.

Tantos foram os esforços despendidos
que, no momento presente, pode-se verificar .certo nível de
equilíbrio no mercado imobiliário em que se conseguiu, até
certo ponto, uma remuneração' razoável do imóvel alugado e
aluguéis que se não' são módicos, são pelo menos accessívels
aos locatários. Mais ainda, circunstancialmente, as
condições de estabilidade da economia, que já se encontra
em seu segundo ano de Plano Real com razoável sucesso no
combate à inflação, têm permitido crescente dose de
segurança na tomada de decisões econômicas e apresenta·se,
este momento, como apropriado para ajustes que consolidem
situações de efetivo equilíbrio nas relações econômicas.

A prática dos últimos anos, surgida
em momentos' em que os proprietários se sentiam
prejudicados pela equação econômica do inquilinato, e
consolidada já no texto da lei 8.245, em especial nos seus
artigos 22 e 25, tomou o pagamento dos impostos incidentes
sobre a propriedade, ao arrepio de sua natureza mesma,
responsabilidade repassada pelo locador ao locatário. Tal
prática, obviamente constitui-se em violência ao espirito da
lei tributária e vem sendo Imposta mercê do desequilíbrio
que persiste entre a posição do proprietário e de seu
inquilino.
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JUSTIFICATIVA

o Programa Oficial dos Poderes da RepÚbliCa~ ronhecido como "A voz
do Brasil". retransmitido por todas as emissoras de radiodifusão sonora do país desde
1938. vem cumprindO um importante papel democrático. Alcançando todo o território
nacional, leva informações importantes dos Poderes Executivo e Legislativo a
milhões de brasileiros.

As informações difundidas pela 'Voz do Brasir são importantes para
retratar o debate político que se realiza em Brasília de forma ampla e plural e.
portanto. trata-se de um valoroso instrumento para a manutenção do estado
democrático.

No entanto, a rigidez da divulgação do programa, tolhe a livre opção do
cidadão e não permite que horários outros sejam buscados para a oitiva do programa
radiofónico.

Considerando-se a necessidade de manter a obrigatoriedade da difusllo
do programa "A voz do Brasil", pois caso contrário a sua divulgação certamente
desapareceria em muitas regiões brasileiras, venho propor uma flexibilidade no
horário da apresentação do mesmo, que permitirá ao ouvinte opções várias para que
possa proceder a escuta do programa e, também, perm~ir que tenha opções diversas
de programação radiofónica em qualquer horário do dia.

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 1996.

"LEGISUç10 CITADA A:\E:I:~DA PELA'
COORDE:\AÇÃO DE ESIl"DOS LEGISLAII\·OS-C.DI"

LEI N" 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insrirui o Código Brasileiro de Telecomunicações

O Presidente da Repdblica:

Faço saberque oCongresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

CAPÍTULO V

Dos Serviços de Telecomunicações

Art. 38. Nas concessóes e autorizações para a execução de serviços
de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos. os seguintes
preceitos e cláusulas:

a) os diretores e gerentes "7rão brasileiros n.atos e os !écnico.s
encarregados da operação dos equIpamentos transmlssore~ ~erao brasi
leiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permItida. porém,
em caráter excepcional e com autorização expressa do Conselh? de Tele
comunicações, a admissão de especialistas. estrangeiros. medIante con
trato, para estas últimas funções;

b) a modificação dos estatutos e atos constitutivos d~ empre~as
depende, para sua validade, de aprovação do Governo, OUVido preVia
mente o Conselho Nacional de Telecomunicações;

c) a transferência da con~ssão, a cessão de cotas ou de açõ~s
representativas do capital social, dependem, para sua validade, de auton
zação do Governo após o pronunciamento do Conselho Nacional de
Telecomunicações;

O silêncio do poder concedenie ao fim de 90 (noventa) dias contados
da ata da entrega do requeriménto de transferência de ações ou cotas-,
implicará na autorização;

ti) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publici
dade das empresas de radiodifusão estão subordinados às finalid.ades
éducativas e culturais inerentes ã radiodifusão, visando aos supenores
interesses do País;

e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisã?, são obri
gadas a retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vmte) horas,
exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de iafonoa
ções dos Poderes da Repdblica, ficando reservados 30 (trinta) minutos
para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso.
Nacional;

PROJETO DE LEI N9 L~33, DE 1996

(DO SR. LUIZ HENRIQUE)

Cria o Programa de Compras Governamentais das empresas de

pequeno porte e dá outras providências.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇ1\O, POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART.

61, § 19, INCISO II, ALINEA "E" DA CF, COMBINADO COM O AR'!".

• 137, § 19, INCISO II, ALINEA "S", DO RICD. OFICIE-SE O AU

TOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇÃO (ART. 113, RICD). S

PUBLIQUE-SE. )

Art. 1°. É criado O Programa de Compras do Governo Federal com o
objetivo de estabelecer critérios diferenciados para o acesso das empresas de
pequeno porte às compras a serem realizadas pela administração direta e
indireta.

§ 10. Conceitua-se como empresas de pequeno porte, para efeito da
presente Lei, as empresas que tenham apresentado, no exercicio anterior, uma
receita bruta igual ou inferior a R$ 700.000 (setecentas mil) Unidades Fiscais
de Referência - UFIR e que não pertençam a grupos econômicos.

§ 2° . Caso o exercício anterior não contemple integralmente doze meses
de receita bruta, considerar-se-á como tal o valor médio das vendas mensais,
apurados no periodo considerado, multiplicado por doze.

Art. 2°. Os órgãos e entidades da adminístração federal deverão
preservar às empresas de pequeno porte uma participação nunca inferior a 30%
(trinta por cento) do valor de suas compras.

Art. 3°. Caberá às Secretarias de Controle Interno dos diversos
Ministérios a fiscalização do cumprimento .da exigência prevista no Artigo
anterior. .

§ 1° . Nas entidades e empresas. da administração ípdireta, caberá aos
seus Conselhos Fisc~is; ~ubsidiariamente, .lI observãocÍlIdQ disposto no Artigo
anterio~ .

§" 2° As entidàdes' da administração direta e "indireta que, por
caracteristicas especifiPll5. de seus ite!)s.d~ compra, não puderem cumprira
disposto neste Artigo, deverão apresentar jus.tificativas apropriadas aos órgãos
fiscalizadores e á Comissão de Acompanhamento do Programa de Compras
Governamentais. .

Art. 4° . Fica criada a Comissão' de Acompanhamento do Programa de
Compras Govemamel\!ljÍs. com a participação·de representantes dos Ministérios
da Fazenda, do Plant;j»>nento e Orçamento, da Indústria e do Comércio e da
Administração Federai e Refonna do Es~ado, com os seguíntes objetivos:

1).propor regulamentação pertinente á matéria;

11) determinar itens de compras a serem efetuadas, exclusivamente de
empresas de pequeno porte, a partir de proposição conjunta do Conselho
de Desenvolvil)1~Í!to Industrial (COl) e do Serviço Brasileiro de Apoio á
Pequena e Médi:! J;mpresa - S1\!3RAE

lU) acompanhar e áviuiar a implementação do Programa, propondo os
aperfeiçoamentos que se fIZerem necessários.

Parágrafo Único: Caberá ao Ministério da Administração Federai e
Reforma do Estado a coordenação e demais atos necessários para o devido
funcionamento da Comissão prevista neste Artigo, podendo utilizar-se para
tanto das infonnaçôe& prestadas, e através de convênio, da estrutura do Serviço
Brasileiro de Apoio á ~equena e Média Empresa - SEBRAE.

Art. 5°. O Ministério da Administração Federal e Refonna do Estado
baixará as normas e instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta
Lei.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

o objetivo deste Projeto de Lei é promover um substancial aumento dtl
participação das pequenas empresas no mercado de compras governamentais,
através de legislação especifica que estabeleça critérios diferenciados e facilite
o acesso das empresas de pequeno e médio porte às compras a serem realizadas
pela administração pública direta e indireta, de forma a assegurar a este
segmento empresarial a sua permanência na atividade produtiva, garantindo,
inclusive, o nível de emprego no País.

Responsáveis por 70% da mão-de-obra ocupada brasileir2, as micro,
pequenas e médias empresas devem merecer total apoio governamental através
de mecanismos capazes de propiciar sua permanência ne mt:rcado, como
ocorre em vários países em desenvolvimento e até desenvolvidos. O governo
Indiano tem assegurado a proteção às empresas de pequeno porte, por uma
política de reserva de aproximadamente 800 ítens de produção exclusiva, além
da fixação de 300 ítens nas compras governamentais exclusivamente desse
segmento. No Reino Unido alguns procedimentos foram simplificados ou
eliminados para atender às empresas de médio porte, desburocratizando os
processos de aprovação de contratos inferiores a f 10.000. No Japão as
pequenas recebem cerca de 35% do valor das encomendas públicas e nos
Estados Unidos, através de reserva de mercado e medidas de apoio, as PMEs
detêm cerca de 30% do mercado de compras públicas.

Este ideário chegou a ser discutido quando da elaboração da Lei nO
8.666 de 21 de junho de 1993, porém motivações outras, consideradas à época
de maior relevância, acabaram tomando esta regulamentação muito mais
restritiva a participação das pequenas empresas nos certames licitatórios do que
a legislação anterior. Também as alterações introduzidas no Estatuto das
Licitações pela Lei nO 8.883, de 8 de junho de 1994, em seu inciso I do artigo
56 dificulta ainda mais o acesso das empresas de pequeno porte no processo
licitatório.

Pretende-se assim, a criação de um instrumento legal que possibilite o
crescimento e consolidação do setor que mais gera emprego no País e que ao
mesmo tempo permita a democratização dos investimentos e gastos públicos,
hoje, na sua maioria, concentrados em pequenos grupos de grandes empresas.

O Governo Federal liderando esta iniciativa, atrairá a atenção dos
Governos Estaduais e Municipais para os beneficios econômicos e sociais do
processo que certamente adotarão as medidas necessárias à implantação em
seus estados e municípios o Projeto de Compras Governamentais.

A consequência principal deste Projeto é a multiplicação dos efeitos
benéficos dos gastos e investimentos públicos, permeando toda a sociedade,
notadamente, nos seus extratos mais baixos, justificando plenamente a presente
propositura.

Sala das Sessões, q.de janeiro de 1996.

,~
~OOúQUE

Deputado Federal

Janeiro de 19%
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"LEGJSLAÇ.~O CITADA A:"EXADA f ELA
COORDE:"AÇ..\O DE ESTl'DOS LEGISLATI\"OS-CrDI"

LEI N. 8.666 - DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e

COl'ltratos da Administração Pública
e dá outras providências

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Seyta-feira 26 02539

.......................................................................................... ~ ..
......................................................................... ' . .............................

LEI N. 8.883 - DE 8 DE JUNHO DE 1994

Altera dispositivos da Lei n. 8.666(1), de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,

institui normas para licitações, e dá outras providências

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 111 Os artigos abaixo indicados da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 311 .

§ 111 .

11 - (vetado).

Art. 56. .. .
§ 111 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades

de garantia:

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
H - seguro-garantia;

IH - fiança bancária.

§ 211 A garantia a que se refere o "caput" deste artigo não excederá a
cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas
condições daquele, ressalvado o previsto no § 311 deste artigo.

§ 311 Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo
alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados atra
vés de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de
garantia previsto no parágrafo anterior poderá Ber elevado para até dez por
cento do valor do contrato.

.................................................................................................................
Art. 57. . .



o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a-palavra o Sr. Wilson Braga
O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronunciá

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cumpro'o dever de registrar nesta Casa
o 'fafecimÉmto, aós°94 anos, na cidade de Sapé, Paraí
ba, no último dia 19, de Monsenhor Odilon Alves Pe
drosa, figtl'a luminar não apenas da igreja como da cul
tura e, particularmente, da imprensa noroestiná

Nascido em Pernani:>t.JCo, na cidade de São Vi
cente Ferrer, conterrâneo de V. Exª', cursou o Semi
nário de Olinda, de onde saiu para a Pontifícia Uni
versidade Gregoriana de Roma, onde se ordenou
em 1925.

Celebrou sua primeira missa nas catacumbas
de São Calixto. .

Quando regressou ao Brasil, foi' incumbido de
dirigir o Ginásio Diocesano de Nazaré'da Mata, em
seu Estado, onde fundou um Jornal, iniciando aí sua
outra voÇação, o jornalismo.

Naquela ocasião, já afamado, foi convidado
pelo Arcebispo da Paraíba para dirigir o Ginásio Dio
cesano Pio XI, de Campina Grande, quando se reve
lou granc~e educador e dirig~nte de almas.

Depois de quase dez anos, voltou a ser convi
dado pelo Arcebispo para dirigir A Imprensa, o jor~
nal de maior circulação no Estado, fundado por D.
Aurélio. .

Padre Odilon levou o jornal a assumir uma po
sição de independência em relaçãq:ao Governo,
quando denunciou algumas medidal?'da polítiCa do
quero, mando e posso, conforme classificava em
suas memórias. Cinco ano~ 'depois, tqi pressionado
a deixar aquela posição de destaque tia vida intelec
tual e cultural do Estado' erntroca de um paroquiato
na pequena cidade de Pirpirituba

Sobre o episódio, o jornalista Gonzaga Rodri
gues, seu discípulo, escreveu: O caPitulo de sua
transferência da direção do Jornal A Imprensa para
o confinamento em Pirpirituba, em 195,'1, é uma nota
triste da igreja. A Cúria rendeu-se ao Governo que,
incomodado com os editoriais assinados pelo padre,
resolveu sufocar-lhe a carreira e a literatura.

Mas ele soube fazer grande e poderoso seu
longo silêncio!

De pastor da cultura e do pensarl1ento católico,
passou a pastor de almas, missão qu~ aceitou com
resignação. '

A conflagração camponesa dos anos 60 no

02540 Sexta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1996.;.;.;;.;...;.:.-...;...; ;......;;;..;.;.,;;;.; ....;;..;;;.;;.;;...==;.;;;.;;.;;;....;;..~~.....;;;;;;;..,;, ......;.,;;=;.;;...;;.;;.,;;;;;,.:;,..;. i

Nordeste, liderada pelo movimento chamado Ligas
CamponeSas, sob a inspiração de Chico Julião e de
Assis Lemos, foi encontrá-lo em Sapé, centro da agi
tação rural e para onde convergiram as atenções na-
çiàn~i~ e estrangeiras. .

, Até o Presidente Kennedy, à época, manifes
tou o desejo de ir a Sapé, que ele comparava a um
Vietnã da América Latina, um Vietnã das lutas so
ciais.

. Em meio à :cDrflitOs e mortes, a Paraíba, viven
do naquela ocasião uma tensão só comparada a dos
anos 30, Monsenhor' Odilon 6onsagrou-se como um
pacifieador e foi eleito o verdadeiro apelo da Igreja
de Deus para evitar o mal maior.

Morreu já aposentado das atividades religio
sas, mas até a última hora assediado e amado pela
cidade que adotou como torrão natal.

Seu sepultamento, no último domingo, teve a
presença comovida de toda a comunidade e das
mais representativas autoridades eclesiásticas e ci
vis do Estado, tendo à frente o Arcebispo Metropoli
tano da Paraíba, Dom Marcelo Carvalheira.

Deixo, Sr. Presidente, em meu nome e no dos
representantes da Paraíba, este registro de pesar
pelo falecimento de tão importante figura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A
Mesa associa-se ao ilustre Deputado Wilson Braga
em sua manifestação de pesar pelo falecimentq de
um Bispo da Igreja. Coincidentemente, quando D.
Cavalheira, pernambucano, assume o Bispado da
Paraíba, falece um outro Bispo da Paraíba, nascido
também em Pernambuco.

Portanto, a Mesa associa-se ao Deputado Wil
son Braga e congratula-se com S. Exª' pela justiça
que faz a esse prelado brasileiro.

OSR: WILSON BRAGA - Agradeço a V. Ex!! a
solidariedade.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Jair Siqueira.

O SR. JAIR SIQUEIRA (PPB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o plano plurianual para 1996199, que o
Governo mandou para o Congresso recentemente,
decepcionou-nos por causa da previsão pessimis~

de crescimento econômico para os próximos quatro
anos.

Com efeito, o Governo demonstra mais uma
vez que não tem mesmo disposição nem coragem
para promover, com destemor, o crescimento do
País. Parece que estamos condenados inexoravel
mente ao etemo subdesenvoiJimento.
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É lamentável esse comportamento conformista estão, investidos de um mand~~ parlamentar. Es-
dos que governam, aceitando como definitivo o arra- tou-me referindo à situação cios servidores públicos
50, a pobreza em que nos encontramos. federais, os quais, neste momento, estão ameaça-

Há mais de 10 anos vimos crescendo pouco. A dos de não terem incluso em seus contracheques o
renda per capita de hoje é praticamente a l11e$I11a de percentual de aumento que lhes é devido pelo Go-
1985, porque a população não parou de aumentar. verno.

Também, pudera! Temos tido planos e mais O Governo Federal: no ~mento em qw: deci-
planos, todos eles voltados exclusivamente para a de não conceder o devido reajuste aos servidores
contenção da inflação. Nenhum deles cuidou de 'eu- público~, tenta justificar sua atitude COIT! a subjetivi-
mentar a produção. Não fizeram nesse penodo ne- dade das manifestações daqueles que ousam .falar
nhum plano que promovesse o crescimento. em seu nome.

Será que perdemos a capacidade de~rescer? . Or~, Sr: Presidente, Sras. e. Srs. Deputados, ?
Ou perdemos apenas a coragem para isso? mês de Janeiro, por alguns anos, ~em sendo COpSI-

Enquanto isso a população não para de au- derado Q mês da data-base do realu~te dos ~ervldo-
mentar. res. Alterar e~a ~ata, se~ um ,motivo convincente

É . . . .' para a categona, e no· mínimo constrangedor e su-
v~rdade que dlmlnulu.a taxa de creSCimento .bestima a capacidade da classe, além de tomá-Ia

demog!áflCO, que passou de cerca de ~,8% ao ano, BOde Expiatório dos rombos no Erário.
nopenodo de 1950 a 1980, para, aprOXimadamente, . .'.
1 6% ao ano nos últimos 15 anos. 'Tenho observado, ao longo ,do meu. pnmelr?

, .... ,. o .' ano de mandato, que o Governo Federal, a proJ)ÓSI-
Ma~ crese.er 1,6 !lo ~o_ano corresponde, no nos- to de sua política de reforma do Estado, tem penali-

so. caso, a mal~ 2,5 mllho~s de pessoa~ por ano, zado de fomia cruel a classe dos servidores públi-
pOIS .somos mais de 150 milhões de habitantes no cos. Desde o momento em que o Ministro de Estado
Brasil. .. da Administração veio a público defender o projeto

. Por ISSO é pouco, mUito pouco crescer econo- de. reforma, principalmente a administrativa, pela
mlcamente apenas 20% em quatro anos, como quer postura que assumiu ao tr~tar do prqblema,passou
o Govemo. Descontado o ~umento da população, para a sociedade e a opinião pública, de um modo
veremos que serão necessáriOS d~ 25 anos'para do- geral, um ce~o tom de,desprezo e indiferença para
brar a. renda per capta.. E a con~nuar aSSim, sere- com os servidores públicos,.
mos ainda.subdesenv~lvldos daqUI a 50 anos. Evidentemente, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Por ISSO. é preciSO alertar os que governam Deputados, n~o é meu propósito discutir aqui o méri-
p~ra essa reahd.a~e. Temos que acompanh:r o cres- to do projeto de reforma do Governo Federal. até
cimento dos aSiáticos, que avançam. de 8 *' a 12% porque concordo com alguns pontos inclusos no
ao ano, e dessa forma dobram suas nquezas a cada contexto dasr~formas, contudo não concordo termi-
7 a 10 anos. nantemente com a fonna como inicialmente foi con-
. Vamos ter a coragem de J.K. nos anos 50 e duzido o processo de disCussão das ditas reformas.
dos militares tão logo arrumaram a casa após a to- Sei e tenho ci>nsciênciados vícios anacrônicos que
mada do poder! existem no contexto da Administração Pública Fede-

Hoje existe espaço para crescer nesse nível. ral. Mas tenho consciência também de que na clas-
Hã ociosidade na cidade e no campo, no setor in- se dos servidores públicos há pessoas de reconheci-
dustrial, agncola e de serviços. Basta querer promo- da capacidade e competência profissional. Não é
ver o crescimento. Se os governadores assim proce- possível generalizar, lançar contra os servidores to-
derem e não ficarem contendo o crescimento, como das as respOnsabilidades dos erros que historica-
fazem atualmente, teremos condições de ser um mente existem no serviço público.
País desenvolvido no máximo em 20 anos. O Governo deve maiores explicações à classe

Mãos à obra presidente! dos servidores; deve, sobretudo, dizer com clareza o
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. porquê dessa atitude autoritária e insensível de não

Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, conceder, na data-base acordada, o reajuste a que a
Sras. e Srs. Deputados, uma vez mais, volto a esta classe faz jus de fato e de direito. Sei das dificulda-
tribuna para abordar um assunto que, no meu enten- des do Governo: não concordo, porém, que só os
dimento, deveria ser objeto de preocupação não só servidores públicos paguem esse pesado ônus.
deste Deputado, mas de todos os que nesta Casa Incumbe ao Governo analisar de forma mais
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profunda a questão conjuntural e entender que não
é possível implementar reformas de qualidade na
estr;utura estatal,. ~acrificando toda uma classe que,
repito, historicamente, bem ou mal, tem com seu tra
balho contribuído.efetivamente para o desenvolvi
mento do País.

'. ", l " , ~

~ra o.que·ti~hÇl a dizer..
O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB - RS. Pro

nuncia o .seguinte discurso.) ,- Sr. Presidente, srªS e
S~. Oepl,rta,dos, ,há muitO, tempo preocupa-rne adifí-·
cil sit~~o, ~Bl:!.pequen!ls,· rlJédias e microempresasI

assim.como preocupa a todos aqueles realmente in
tero~ádós em q~ o' Paí~ t~riha u.maeconomi~ for~

te, ~t~ve.1, Ç(?rrpe~i~y.~: l~f~l!z~ente a ~ituação .8:tl;'~1
desse setor não está nada fa,cll; pelo çpntrário; esta
mos asSistihdo, dia 'a dia,' aO 'fim dessés estabeleci-. ~ ,'.' ~ - .' , -,' ,.-' . .)', ,,'

ll1entos,"sufocados por altas'taxas de juros, por re-
gras desiguais de tratamento, por uma enorme ,buro
craéia; por umà législaçã;o iJlb'apass'adâ

A: tàr~:dl:J ~nbrrii~:n$çional n~p'está sOrt$~':'

te 'riàs g~àl'ldes '~~ra~~s, ~rnpr~s~ri,~is na~ gran~
des fábncas, nos grandes' conglomeradosindus
trlài~; tóme'reiais;'agrícolaS; ptestadorés de serViços.
Estã' principalmente nas peQuenas, méi::!ias e micro""
emprésás' conforme dados 'dp Sebrae e do 1BGE.
Vejámos áfgúris deles: à 'datégoria pequena empte-'
sa abrange'98,30/6 'dos estabelecimentcls industriais,
coinerciais, 'agrfcolas e de .serviços;·'êresporisáve~

por 59,4% da oferta de empregos, por 42% dos·salá..!
rios pagos e por 43,1% da-receita do valor brulo da
produção n.a inQústria,com~rçio e seryiços. O País,
segundo os últimos dados do IBGE, tem cercadel
milhão, e 400 milestabeLec.ir;nentos d~ pequeno. e ,
rrJ$<Uo 'P9fÍf37 ,(;[48. gf3ram 'CQ~qa de 8· rtltlhões d~.eR)
pregos dir.etos~

. ..E ,qual ~óperfil dessas empresas? Vejamos,
73%, são empresas familiares, 93% .ocupam 'até 4
pessoas, ,senda, que de, 79% dessas empresas o
consumidor final é ,o próprio" cliente; cerca de 50,3%
do total dess~s, empresas,~~o formaçf~ apenas por
prç>prietários,e a maioria ck;> pesso~~ocupado faz
uma.jornada de·trabalho superior a 44·horas sema
nÇlis.

Então, como continuar ignorando esse setor?
Como virar-lhe as costas, condenandàempresas ao
desaparecimento e seus titulares a atuarem no setor
informal da economia? Precisamos r~gatar, preser
var fortalecer esse tipo de empresa.. por isso, Sr.
Presidente, e Srs. Deputados, a criação da Frente
Par1amentar em defesa da micro, pequena e média
empresa, que tem caráter nacional e é jntegrada por
membros de todos os partidos políticos repre-

sentados no Congresso Nacional. Vamos atuar em
c,onjunto em defesa desse setor.

Registra-se neste momento um grande apoio
governamental .para as grandes 'empresas, para
banqueiros e bancos, enquanto é muito difícil, para
não. dizer dramático, o momento por que passam
nossas pequenas empresas. O setor não pede favo
res, apenas tratamento jUl~to.Espl:}ramos contar OOffi

o·appio de todG>s os senhores nesta luta que é a fa,.
VOl, do país, pais ,nada mais Brasil .e brasileiro ql:le
nosso~ peql:lem>s ~mpresários.~ suas pequenas ·em-
pr~as. .

O SR. ,NILSON GIBSON (Bloco/PSS' - PE.
Rronuncia' o seguinte discurso.) - Sr. Presidente;
srªs é Srs. Deputados;registro coma maiorsatisfa
ção; deciSão do presidente.da. Petrabras, Sr. Joel
Rennó.· no 'sentido de qt.ie' a refinaria 'vai ser 00nS
truída· F1.0.Ndrdestei e Suape é· o atualmente·o porto
com a maior possibilidade de escolha técnica. Por
tanto, 'Pernambuco 'será o· Estado escolhido para a·
implantaQão da·refinaria da Petrobras.

Sr.. PràSidente; de'acordo com o Si':Joel Rsn':'
nó,cincoEstados são candidatos: Pará~Maranhão,.

Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuoo. A deci
sãb sobre a refinaria. do .Nordeste.será ·tomada. tão·
logo seja regulamentada 'a lei ordinária'que flexibili"
ZOU'G roonopólio estatarao setor. O Presidente Fer~,

nandO'b1enrique Cardoso' encaminhará a minuta.do'
projeto ao Congresso nacional até o início de feve-"
reiro.

Sr. Presidente,'o Sr. Joel Rennó tem recebidt,.
muitas. consultas de 'multinacionais do setor petroU-'
fero interessadas em saber em que áreas - explóra
ção, produção - poderão fazer parcerias coma esta-:
tal brasileira.

.Sr. Presidente, o Sr. Joel Renn6 admitiu q!je.
tanto a, Shell quanto a Esso e a Almoco já contacta-.
ram a Petrobras e poderão participar da construção'
da nova refinaria no Nordeste.Sr. Presidente registro
com a maior satisfação e alegria que Suape é exerrF
pio de porto modelo. A constatação é de urna audito
ria promovida pelo Tribunal de Contas da União em
4 Estados: Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande do
Sul e Pernambuco.

·0 Tribunal de Contas da União encontrou em
Pernambuco no Complexo de Suape, em auditorias
promovidas em 4 Estados, dois casos repre
sentativos do que são e deverão ser os portos nacio
nais, num futuro próximo. Suape é excepcional.

O Porto do Recife toi apontado como exemplo
do sucatearnento dos complexos portuários do País.
Já o complexo de Suape superou os de Santos, Rio
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de Janeiro e Rio Grande do Sul, e é mostrado pelo
Tribunal de Contas da União como modelo para o
processo de modernização que o Governo Federal
e o Congresso Nacional pretendem promover no
setor.

No resutado da auditoria constata-se que qua
se todos os portos funcionam precariamente, têm
equipamentos com mais de 20 anos de uso e estão
burocratizados. Há pelo menos 10 anos o Governo
Federal não renova o maquinárioéfosportos e suas
administraÇÕes precisam gastar 'cada vez mais re
cursos para mantê-Ios em funcionamento.Sr. Presi"
'dente, a elaboração 'dá nova lei de" modernização
dos portos e'a construção do Complexo de Suape ,
têm sido tocados praticamente em paralelo. O Porto
de Suape apresenta uma característica fundamental"
exigida pela lei. Nele, o Pod~r Público' trabalhaape
nas como administrador, e,com o papel de.regulador·
de suas funÇÕes. Os investimentos também limitam.
se as Qbras de infra-estrutura: dragagens, constru-, '
ção de berços e acessos. A montàgem dasuper~-,

trutura - guindastes, armazéns etc. ea operação do
porto s~o de responsabilidade da ,iniciativa privada.

,Sr. Presidente, do quadro de pessoal de Sua
pe,apenas .16 funcionários trabalham diretamenté,
;;0 Purto, realizando os serviços de. fiscalização efa,
turan'lento das tarifas., O problema dos outros portos
é que toda a gestão está concentrada nas mãos do
Governo..

Sr. Presidente, a constatação da auditoria do
tribunal do Contas da União, evidentemente, vai aju
dar, e muito, a decisão da Petrobras de instalar a re
finaria de petr61eo no Complexo de Suape, em Per
nambuco.

Sr. Presidente, desta tribuna formulo veemente
apelo ao Poder Executivo, quanto ao' envio da men
sagem e do projeto de lei que flexibiliza o monopólio
estatal do setor ao Congresso Nacional, para a to
mada de decisão da Petrobras: a refinaria de petró
leo no Nordeste será instalada em Pernambuco.

, Oportunamente voltaremos ao assunto. "
O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a discussão da Reforma da
Previdência continua, quer seja no Congresso, quer
seja entre as Centrais Sindicais e o Governo.

Na verdade está acontecendo o que já era es
perado, ou seja, o povo brasileiro iria manifestar-se,
sendo que tais manifestaÇÕes estão ocorrendo por
intermédio dos sindicatos, associações e outros
segmentos.

Quando se fala em Previdência, instala-se uma

discussão polêmica, que acontece aqui ou em
qualquer parte deste planeta; , tanto é verdade
que, recentemente, o mundo viu o povo da Fra~ça

reagir.
Estou satisfeito porque vejo segmentos, que já

deveriam ter se engajado nessa luta, movimenta
rem-se de forma entusiástica, em favor de urna pre-
vidência decente para o povo brasileiro. '

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
preocupado com a forma como o homem do 'C8rt:JPO
vem sendo tratado pelo Ministro daPrevidência. '

O Ministro tem dito que oh<>mem do' êaiÍ1po',
não contribui 'com o sistema previdenciário, a' Por
isso s6 poderia aposentar~e aos ,60, anos~,e ida~e,., .

Essa justificativa do Ministro da Preyid~npi~ 'é
absurda e incoerente cOm a proposta de Governo do
Presidente. '
. ' ,OPresidente sempr~ elege.~ Ç9mprio,ridad.e; a

agricultura; assim sendo, não é segredo parà nin
gué,n:" que o hOmem do 'campo" cQm 'sua família,
semp're foi rel~ado a s~g~Pdo plano; , ,., .

'Não é po8sfveJ adr;nitir, tamanho $surdo; CornO:
essa proposta.do Ministro, que penaliz~ o .tr~I~~
dor:rural, que já mora no campo sem assistência ne
nhuma, como saúde, educação, ~egLÍrança,e oútro~.·

. I' •

Esperamos que Fernando Henrique ,Cardoso,
tome as providências para que essa injustiça não
prospere.

Era o que tinha a dizer.'
O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a preocupação é o tira-sono da grande
maioria dos aposentados. Não daqueles que, mercê
de direitos adquiridos, percebem polpudos valores
do INSS, mas, sim, daqueles mais de 90% dos apo
sentados que recebem de um a três salários, com
proventos, quer de aposentadoria, quer de pensão.

Aliás, falando de salários, hoje nem se sabe
mais se são salários mfnirnos, salários de referência
ou salários determinados pelo Presidente A ou B,
salários determinados pelo Ministro C ou D, da Pre
vidência, da Fazenda ou do Planejamento, tal é a
gama de poder de decisão que possuem certos es
calões da República para alterar os referenciais da
Previdência

O tira-sono de que falamos é uma experiência
diária experimentada por 90% dos aposentados bra
sileiros. A miserável quantia que percebem depau
pera-se ano a ano. Vivenciam essa situação desde o
momento da concessão do beneficio pelo INSS até
a extinção de suas vidas.
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Este tira-sono agrava-se mais ainda a partir do
mês de janeiro de cada ano (e vai até maio), quando
se, iniciam em Br~sma as articulações para revisão
do salário mínimo.

Aí, o pobre ~osentado começa a conviver
com o bombardeamento de noticias, tais como: Go
Vern,(H~studa salMo mínimo de R$150,OO, Ministro
da Pr.evidência diz que novo mínimo vai quebrar a
Previdência; Aposentados terão percentual diferen
ciado do salário mínimo; Ministro da Fazenda pro
põe aumento escalonado para ~sentado; Aposen
tados: não terãO aUmentO; Aposentados são a origem,
a~usa e o efeito do rombo do déficit público etc. .

Só falta aparecer, a partir de janeiro, a seguinte
manohete: ,Governo estuda, a eliminação sumária
dos ~osentados e pensionistas.

Epor que isso?
Porq4e nã9: e~ist~ !JnJà ,lei presente, unià F!á~

sula' pétrea, imexfvel,' que garanta'um equilíbrio aos
saláriotúiigentes dos empregados ativos. . "

Dizer que é' inconsmu'Cional a vinculação dos
prov~I1tç>;:>.' ao ,~~I~io mí~ir1à é, no nosso mpêfo, de
ententler, urna má interpretação do que é salário mí
nimo. 'Inconstitucional, parece-nos, é' vincular ,a ,ele
contratos outJ:os, de ql.lfl!q~ér,nature~~. Mas proven
tos de' ~oséntatforia OU' pensão nada mais são do
que salários.' '. ' , ' . ,

, , Enão ~o"s~láriospa~?s pelo Governo.. ' , , I •

" São salMos de retomo de uma poupança que,
O trabalhador, contribuiu ps;lra folTTlaJ' durante sua
vida ativa de empregado.

Nada contra aos antes desprotegidos pelà Pre
vidência Social, como os trabalhadores rurais e os'
desassistidos pela assistência médica, antes do
SU$. Mas inconstitucionais ·foram as atitudes dema:
gógicas - e quiçá eleitoreiras - de, estender a apo
sentadoriaaos trabalhadores rurais sem terem con-'
tribuído para a Previdência e estender o benefício da
assistência médica do ex-INPS a todos os cidadãos,
independentemente de serem ~ntribuintes ou não.

Como eram os ex-IAP?
Eram entidades enxutas que atendiam a con

tento aos seus beneficiários.
Esses beneficiários tinham carfeirinhas e iam

ao Instituto buscar benefíclo previdenciário, pecuniá
rio ou de saúde.

Os que não contribuíam para nenhum IAP ti
nham a saúde protegida por órgãos de saúde fede
rais (ex-Samdu), estaduais, municipais ou por outros
Institutos de Previdência.

Eram precários os serviços prestados por
aqueles órgãos?

Talvez o fossem.
Que bom, então, que aquele segmento da so

ciedade veio a ser assistido pelo ex-Inamps e ex
INPS, como é até hoje.

Será, entretanto, que a União Federal compen
sou o ex-Inamps por absorver'á assistência médica
daqueles que nunca contribuíram para tal?

Como ficaram os contribuintes da Previdência
oficial?

Ficaram mal, pois a Previdência pasSOu a' dar
uin màU atendimento' a todos'. ' ,

Porquê?
Porque, como era de se esperar, faltou verba.
O Governo Federal.propÕe uma reforma 'na

Previd~Í1cia q'ue, limitará, as ~osentadorial)' aos ,s,e:
guintas 'pontos básicOs: idade mínima; tempo de
contribuição; teto máximo de contribuição. '
, O Governo Federal quer uma protelação pars;l
concessão de novas ~osentadorias.

, " Certamente a terá!
Entretanto, não pode o Governo, mais uma

vez, levar sem nada conceder.
Perguntas irônicas já se ouVem por aí,' como

essas: ,o que será feito com' os recursos quesobra- .
rão? Será que fluirãO para a sustentação a peso de
ouro· 00, PJano Real, cavalo-de-batalha e trampolim
de tantas eleições?

Acreditamos que os Deputados, para alterarem
as normas constitucionais atuais da Previdência, de,.
veriam e,:,igir,a vinculação dos proventos de aposen-'
tadorias, e pensões ao salário mínimo, acaband(j,
com issO, o tira-sono de milhões de brasileiros; a
não criação ou não extensão de nenDum benefício
daPrevidência Social sem que se tenha previamen,. ,
te definido a fonte de custeio e o cálculo atuarial, e
a não utilização do dinheiro da Previdência Social
para qualquer outro fim.

E não ~nas essa vinculação e outros impediti-·
vos deveria ser cláusulas pétreas da Constituição, ma':)
no novo texto constitucional que viesse a contemplar
a vinculação e os impeditivos anteriormente citados
também deveria constar que o presente dispositivo
só poderá ser alterado por qualificadíssima maioria.

O SR. CHICO "'GILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. rr9sidente, peço a V. Exª- que
faça constar do meu pronunciamento uma repre
sentação encaminhada pelo Sindicato dos Policiais
Civis Penitenciários e Servidores da Secretaria de
Justiça e Cidadania do Estado do Piauí ao Procura-
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dor-Geral da República, no qual o oQmpotlheiro Ja- das leis, estando a Constituição no ápice do ordena-
cinto Teles Coutinho, Presidente daq~l'sindicato, 'mento jurídico, deve tanto as leis infraconstitucio-
denuncia o Secretário de Segurança Pl:ll~Jlca do Es- 'nais, bem como os atos, estarem em consonância
tado por., atentar contra a OrganizaçJG fitemacional com o texto maior.
d,o TrabalhQ. " ,Assim sendo, quando a Portaria teve por base

Aquele Secretário, em represália ao sindicatO o art. 151, parágrafo único, da Lei Complementar n~
por haver. denunciado desmandos pr~U~os pela 01/90, o ato revestiu-se' de inconstitueionalidàde
s,ua S~retaria;,determinou a suspenih do descon- ante ao art.8º-, inciso IV;'que gararitao descontO em
to assistençi~I, a.que ,tinham c!ireito'()~ ~~Ihadores folha.
filiados ,àquela organização, siÍ1di~t ~H. çongrega 03 - Como se nãd bastasse a inconstitucionali-
95% dos policiais do Estado. Isso ~ 14mB indignida- dade do art. 151, o Exmo. Sr. SeCretario não soube
~~, u~~,i!T!QraIi9ad~1 , " ' interpretar a distinção-entre SindicatO-e' AsS6Cii:ú;âé>:

Acho qúe esse Secretário imaaln., 'qLl(a. ,Piau,í basta ver que o art. 8º-, hieiso' 11, que' o Secfetáiiõ
não éBrasil.' - - também usou' para fundamentar 'seu ato;, não tem

...por entender que Piauí é Brasil e~LIe não po- qualq'uer cabimento jurídico'relativamente ,ao cortar
d,~rtI: cx>':I~~ÚÊ;l~ ~corr~,n.d,o, e~es desmandos: peço a os descontos. Pela ótica daquele primeiro, ,quandO'jl
V. Exª, Sr: Presidente; qoe'C'on'sidere lido lsse'Qoc4- Constituição Federal veda a existência,de duas enti-
ménfu' e deter.nlne 'seu encaminhamento' Elo Gover- dades de classe sobre a mesma base territorial, tal
no do Estado'dó 'Pia~í, para qUéo, 'Sr; 'Mao ~ santa p(ciibi,~o atingiria a hipÓtese' de tais' entidades se-
tome conheéimentO 'dos desmandos 'pratiCados 'pelo rem 'uma Assqçiação d~~ Çlasse ~e 'um,sindicato; :0.
seuSecretário de Ségurariça.· . ' ," .- . ' , ql:l~ é,~m verd~deiro absur,do jurídico:, .. ' ~ , ., ""

REPRESENTÀÇÃOA QVE SE REFE- ' : ' . :~asta q~.~e anali~e',o r~~er~p: i:nCi~ :Ir, ,P'~r~
RE O ORADOR:. ,,'." , . ~rceb~r q.ue?~s~,l?~~~fere.à~rg~niza~? ,~i~~

, . , " dteal, (SlOdlcatO}, quais sejam, dOlssll1d~catos a~Q-:

SINDICATO DOS POLLCIAIS CiViS', do sobre uma mesma baSe territorial.
" P~NJ:rENCIARIOS E S~RVIPOR~8 OA : : .. O!t - Assim sendo~ :0.1ato de existirema.As~-
SECRETARIA DE JUSTiÇA E CIDADANIA ciàÇãô dos Poliéiais Civis do' Estado do'Piauí -:Apo-

,p.o ESTADO DO PIAUr . " ' CEPI, e a Associação dos Delegados dó Estádo 'dó
Excelentíssimo Senhor' 'ProcuradOr"Gàral.' éfa Piauí - ADEPáL, isto nâéiimpede 'a'do'petidonante,

República Federativa do Brasil que é' sindicato; como .representante dos, Policiais
'. I,o Sindicato dos Policiais Civis Penlt&nciários e Civis e'dos Servidores dá Secretaria de .Segurança

SeMdoresd8 SeCretaria de Justiça e Oldadania do Pública filiados. ' ' .
Estado do Piauí - SINPOLJUSPI, pessoa JlIrídiCá de: ." Ademais, a prova mais inequívoca de que Sin-
direito privado; CGC ~ 07692916/0001 ..07, 'cOm 'foro dicatoé diferente de Associação de Classe, é, o ,fatO
em',Teresina: - Piauí; ria Avénida pedro Freitas: da art;,8º-, inciso 111, daCónstituição,Federat,~
1511/S; Entidade Sindica1 representativa dos' p:oli-:- der ao·primeiro~e não a'esta segunda, a garantia de
ciais· Civis, 'Penitenciários, Servidores 'dai SeCreta~ defender os direitos e interesses coletivos da cate-
rias de JUStiÇá 'e de Segurança Públicado E$tadódo goria, 'inclusive.' em questões' judiciais, e 'extrajudi-'
Piàuí,filiados à mesma (documentação COl'l'lprobató.: ciais.

. lia e anexa), vem, respeitosamente, perante V. EXª, Vê-se, pois, que há uma inteira· discrepância'
expor os fatos inconstitucionais abaixo • solicitar entre 'os ditames constitucionais, que tratam de'Sin-
providências: ' dicatos e Associações de' ,Classe, e o. 'disposto no

01;.. Em 09 de janeiro de 1996, o E:xmo. Sr. malfadado arl151, da Le! Çomplement;:ir nº-01190, o
'Secretário de Segurança Pública do Estado do que torna este último inteiramente inconstitucional. ,
Piauí, através' da Portaria n2. 12.000-007196' (doc. 05 - O que na verdade fez com que o Secretá-
anexo), vedou o desconto de contribuições dos ser- rio de Segurança Pública doEstado doPiàuí proibis-
vidores sindicalizados à esta Entidade. Tal ato teve se os descontos através da Portaria nº- 12.000-
por base o art. 151, parágrafo único da Lei Comple- 007/96, foi represália em decorrência de denúncias
mentar Estadual nº- 01190 (Estatuto da Polícia Civil, de irregularidades existentes na Secretaria de Segu-
doc. anexo), e o art.8º-, inciso 11, da Constituição Fe- rança e ajuizamento de ,várias ações visando a anu-
deral. lar atos. ilegais, pelo Poder Judiciário, como por

02 - Considerando o princípio da verticalidade exemplo citamos as Ações Populares para apurar



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Segundo dados que acabam de ser publicados
pelo Banco Central, a dívida líquida total do setor
público somava, em novembro do ano passado,
R$199,7 bilhões, o que equivale a 30% do PIB. No
final de 1994, era de 28,5%. O que preocupa é o seu
crescimento nos últimos anos: subiu (em dólares)
4% em 1992, baixou 1% em 1993, para chegar a
21 % em 1994. Mantida a tendência atual, o País,
com sua dívida aparentemente reduzida, corre oris
co de enfrentar situação muito delicada, especial
mente quando se observa que a maior parte da dívi..;
da (81,2%) é interna e financiada através de títulos
federais ou estaduais, sobre os quais incidem juros
altíssimos. Estes, por força de sua rolagem, contri
buem para aumentar, em proporção geométrica, o
volume dessa dívida. Vale notar que, não obstante a
grande captação de recursos no mercado mundial, a
nossa dívida externa líquida decresceu em razão do
aumento das reservas internacionais. O grosso da
dívida é representado por títulos (federais, estaduais
ou municipais). Costuma-se dizer que a nossa dívida
mobiliária é pequena, em relação a outros países, o
que é, aliás, verdadeiro: ela equivale a 16,6% do PIB
para títulos federais, e a 5,5% para os estaduais e
municipais. Nos Estados Unidos, ela representa
70% do PIB e, na Itália, mais de 100%. No entanto,
cumpre analisar tais dados numa visão dinâmica.
Em primeiro lugar, trata-se de títulos de curtíssimo
prazo (foi considerada grandemente proveitosa a
emissão de títulos federais de 56 dias...) quando, em
outros países, tais papéis têm prazo de 30 anos. Tal
diferença expõe a vulnerabilidade do nosso sistema
visto que os governos têm de rolar tal dívida com in
clusão dos juros, o que os põe à mercê de um públi
co que somente aceitará correr tal risco mediante ju
ros cada vez mais elevados, por saber que o débito
tenderá a crescer. Basta assinalar que, em fase de
excepcional estabilidade de preços, a dívida mobiliá
ria da União (foro do Banco Central) cresceu 78% no
ano passado (até novembro) e 47% no caso dos Es
tados e municípios.

Sem dúvida, o crescimento dessa dívida, no
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atos do Governo do Estado, que nomeou Delegados sustar essa política maluca ado~da pelo Governo,
e Policiais Civis de classes intermediárias sem con- com as constantes elevaç("C!S dos Juros.
curso público e curso de formação, para exercer fun- Peço a V. Exª-, Sr. Presidente, que considere
ções privativas de Policiais Civis e Bacharéis con- como parte do meu pronunciamento, nesta oportuni-
cursados, integrantes da Polícia Judiciária (does. dade, para ser transcrito aos Anais, na íntegra, esse
anexos). artigo que foi publicado na edição de ontem do jornal

06 - O ato do Sr. Secretãrio de Segurança Pú- Estado de S. Paulo.
blica foi praticado de forma dolosa e direcionado ex
clusivamente para dificultar a organização do Sindi
cato ora peticionante, atitude tão nefasta que o texto
Constitucional Federal no art. 82-, inciso I, repudia de
forma veemente.

07 - Praticou, assim, ilícito contra a organiza
ção do trabalho, além de crime de abuso de autori
dade.

Requeremos, pois, de V. Exª, as seguintes pre
vidências:

a) ajuizamento de ação direta de inconstitucio
nalidade, com pedido de liminar, com base no art.
102, inciso I, alínea a e art. 103, alínea c, da Consti
tuição Federal, com relação ao art. 151 da Lei Com
plementar nº- 01/90;

b) determinação ao Procurador Chefe da Re
pública no Piauí para oferecimento de denúncia, jun
to à Justiça Federal, com fulcro no art. 109, inciso
VI, pela prática dos crimes acima, vez que é dispen
sávelo inquérito policial, ante a existência da prova
material do crime (Portaria) e da autoria do mesmo
(o Sr. Secretãrio de Segurança Pública, Juarez Piau
hyense de Freitas Tapety).

O SINPOLJUSPI confia na ação enérgica da
Procuradoria-Geral da República na defesa da
Constituição Federal.

N. termos.
P. deferimento.
Teresina(PI), 22 de janeiro de 1996. - Jacinto

Teles Coutinho, Presidente.
O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exª- que
faça constar de meu pronunciamento, na íntegra, ar
tigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edi
ção de ontem, cujo título é O crescimento da Dívida
Pública!. A matéria demonstra a grande preocupa
ção hoje existente em relação ao crescimento geo
métrico da dívida pública brasileira, principalmente a
dívida interna, que representa 81 ,02% da dívida total
e é financiada por meio de títulos federais ou esta
duais, sobre os quais incidem juros altíssimos.

Trata-se de uma situação realmente preocu
pante. Não se sabe aonde se vai chegar, se não se
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que respeita à União, obedece a causas excepcio
nais (que perduram, no entanto, há muitos anos.•.).
Principalmente, a necessidade de as autoridades
monetárias adquirirem reservas intemacionais (o
que exige emissões monetárias), e a emissão de tí
tulos para neutralização dos efeitos inflacionários
decorrentes de um excesso de Iiquidez. Diante des
sa situação, cumpriria saber o quanto estamos inte
ressados em aumentar as nossas reservas, diante
de efeitos tão perniciosos.

Mas existem outros fatores a contribuir para o
agravamento da dívida mobiliária: entre eles, a
transferência da dívida estadual - que continua a
crescer - para a União, o que significa a etemização
de uma situação. Pesam também as emissões mo
netárias requeridas pelo Proer, para auxílio ao siste
ma financeiro. Apenas nos dois últimos meses de
1995, tais emissões determinaram um crescimento
da base monetária num montante de R$5,6 bilhões.
Finalmente, há que lembrar o déficit do Tesouro, que
cresceu em 1995, acrescendo o da Previdência So
cial, que deverá avolumar-se nos próximos anos. A
situação é muito pior do que parece, à vista de um
déficit potencial que não figura nas estatísticas ofi
ciais: trata-se da exigibilidade do FGTS, fundo ligado
ao programa de habitação, que deverá um dia ser
reconhecido, visto obrigar o Tesouro a desembolsar
vultosas quantias.

Sabem as autoridades fazendárias o que se
deve fazer para saneamento das finanças públicas:
obter um superávit operacional (o déficit nominal do
qual se deduzem as correções monetária e cambial)
equivalente ao serviço da dívida interna. Ora, em no
vembro do ano passado, o déficit operacional era de
4,47% do PIS em comparação com um superávit de
1,34% registrado no ano anterior. O governo preten
de reduzi-lo no presente exercício, mediante atenua
ção da taxa de juros. Em primeiro lugar, tal redução,
por enquanto, é ainda muito modesta, e, a persistir o
crescimento do volume da dívida, escasso efeito
exercerá sobre as contas públicas.

Na presente situação, sabendo-se que dificil
mente se poderão reduzir as despesas, enquanto a
carga tributária atinge um recorde, histórico, de 30%
do PIS, a saída seria contar com as receitas de pri
vatização propiciadas pela alienação das grandes
estatais. Mas, ao que parece, o processo segue mui
to lentamente, e, ainda que se consiga ultimar as
vendas de estatais com vistas à redução da nossa
dívida interna, não estaremos suficientemente pre
parados para impedir que ela volte a crescer ou,
pelo menos, seja de longo prazo.

Na realidade, para sanear as finanças públicas,
se faz necessária uma série de reformas estruturais:
a da Administração, para diminuir a folha de paga
mento do funcionalismo, e uma recomposição da
Previdência Social.

O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o salário mínimo de 100 reais, proposto por
meu nobre colega de partido, deputado Paulo Paim,
e instalado em maio do ano passado, sofreu uma
desvalorização acima de 25% apenas nos últimos
oito meses, segundo o ICV, índice do Dieese para o
aumento do custo de vida. Isso significa que os 100
reais de hoje representam menos que 80 reais de
maio passado.

Recordo que naquela época um valente repór
ter do jornal Folha de S. Paulo perguntou ao Presi
dente da República se S. Exª seria capaz de viver
com um salário tão baixo. FHC respondeu atacando
o jovem jornalista, dizendo que se tratava de uma
pergunta demagógica, numa atitude, essa sim, de
magógica e arrogante.

Pois agora, após uma desvalorização desse
porte, a pergunta torna-se ainda mais desconcertan
te: alguém seria capaz de sobreviver com um salário
tão baixo? Algum trabalhador neste mundo seria ca
paz de pagar água, pão, luz, telha, transporte, remé
dios, feijão e arroz para si e sua família com um sa
·Iário desses, que mal pode pagar uma cesta básica?
Algum trabalhador deste mundo seria capaz de so
breviver com um salário com que levaria 9 milhões
de anos para acumular a quantia que o Governo
gastou numa canetada para salvar bancos?

Constatamos que não, que o trabalhador de
baixa renda não é capaz de sustentar sua família sa
tisfazendo às necessidades básicas de uma existên
cia digna. Sua mesa de jantar conta uma história de
ausências, de necessidade, de fome: quando há ar
roz, não há feijão; quando há pão, não há manteiga;
quando há café, não há leite. E carne? Nunca há
carne. A carne é apenas um sonho que paira sobre
a mesa do povo brasileiro, um espectro, uma nona
da. Mas pior do que a privação material é a impotên
cia, a humilhação e o desespero de um trabalhador
que percebe, apesar de todo seu suor e labor, ser
incapaz de garantir à sua família o atendimento de
suas necessidades básicas.

Mas a desvalorização do salário mínimo não
prejudica apenas os trabalhadores. Ela atinge tam
bém os aposentados e pensionistas, que têm seus
benefícios reajustados segundo o valor desse salá
rio e sofrem para pagar suas contas. Como pagar
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medicamentos, tão necessários à manutenção da
saúde na terceira idade, com um valor desses?
corno pagar médicos particulares, uma vez que o
sistema público de saúde foi levado à falência?

Sr. Presidente, para combater esse quadro é
necessário um aumento de pelo menos 80% para o
salário mínimo, elevando-o ao valor de R$180,00 e
mantendo a sua vinculação às aposentadorias, o
que daria aos trabalhadores e aposentados condiçõ
es mínimas de subsistência e não comprometeria as
contas públicas. Afinal,que moral tem um Presiden
te que desperdiçou mas de 10 bilhões para salvar
bancos em negar 180 reais para o trabalhador brasi
leiro?

Mas o que mais me revolta é a mentira vergo
nhosa dita pelo Presidente da República em seu dis
curso de fim de ano, quando afirmou que o País tem
hoje o salário mínimo mais' alto de sua História. Pois
esse é, isto sim, o salário alto mais mínimo da Histó
ria brasileira, muito mais mínimo do que salário: se-'
ria melhor chamá-lo de salário irrisório.

, Sr: Presidente, um grande líder dos negros
norte-americanos, Martin Luther King, disse uma vez
que não existe nada mais perigoso pará uma socie
dade do que ter em seu seio um segmento que se
sinta dela excluído e pár ela marginalizado. Pois te-,
mos hoje no Brasil não' um segmento, mas uma "
maioria de pessoas que de alguma forma são impe-"
didas de exercer sua cidadania plena por serem
analfabetas, marginalizadas, desempregadas, diScri
minadas, ou simplesmente por estarem famintas.
Dar as costas a essa multidão é levar o País ainda
mais longe no caminho da violência urbana, da de
sobediência popular, da desmoralização das institui
ções e da destruição do Estado brasileiro.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO '(PMDB AL.
Sem revisão do orador;) ...:. Sr. Presidente, srªs e Srs. '
Deputados, gostaríamos de externar a preocupação,
quero crer, comum a 'muitos brasileiros, com o
anúncio da próxima votação do imposto sobre movi
mentação financeira, apelidado de contribuição,
mas, tencnicamente, imposto.

Nós todos somos admiradores do Ministro Adib
Jatene pelo trabalhado abnegado que compreende
frente ao Ministério da Saúde. Mas, no meu caso
pessoal, há muitos e muitos anos, há vários manda
tos, tenho uma posição muito clara em relação ao ci
poal em que se transformou o sistema tributário bra
sileiro. O Governo anuncia repetidas vezes uma re
forma tributária. No entanto, o que vem até nós são
espasmos pequenos, ridículos, sem nenhuma postu
ra teórica ou prática, nunca uma verdadeira reforma

tributária, mas arremedos de esforços de reforço de
caixa do Governo Federal.

Essa contribuição, a mel.(ver, é inviável; políti
ca e conceitualmente. O que dirão os outros Ministé
rios, programas ou projetos específicos do Govemo
se, à vista de seus rombos endêmicos, repetidos ao
longo de décadas, houvessem por, bem criar novo
tributo para resolver cada problemá específico? Te
ríamos contribuições financeiras para estradas, es
colas, agricultura, poços de petróleo, enfim, para
atender à vasta gama de atividades do Governo.

Resolver' o problema da: PreVidência" ou da
Saúde à'custa 'de mais um'ônus para O· ddadão bra
sileiro é absolutamente intolerável.' E mais: á expe
riência demonstra que se não forem consertados os
vazamentos, a malha pela qual' se'pei'de' boa iJa'rte
dos recursos da Saúde, de nadaadiáritárá agréQar a
ao lombo sofrido do' brasileiro comum 'mais um gra
vame, porque logo haverá novos déficits. .

Antecipo, pois, Sr. PreSidente,' minha posiÇão'
frohtalmente contrária 'a: esse novó 'encárgo para 'o'
brasileiro, traduzindo aqui, poss'o 'dizer, sem' eXáge
ro, centenas de cartas, telegramas e ofícios por mim
recebidos de pessoas físicas e jurídicas do meu Es
tado'ede todo o País.

, Espero que' o Governo re6ónsidere essaidéia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson CÇlmpos) ...:. Que

ria 'solicitar a?s Srs. OepUtac!os q~e. ~ej~m brev~" ie- ,
vando em conta que o Pequeno Expediente ql,le es
tamos fazendo já é uma Consideração, porque há
companheiros em quantidade inscritos. Se excede;",'
rem o tempo em um minuto, prejudicam os outros.
Fizemos isso porque são passados vinte mihutos da
sessão e idealizamos que até às 14h20min falariàm
vinte companheiros, mas isso não 'está acontecen
do, e os que estão inscritos regularmente têm recla-
mado da Mesa.' ' ,

Se não houver compreensão, a: Mesa vai sus':'
pender o procedimento adotado e esperar que os
inscritos falem de acordo com a ordem de chegada.
Se todos colaborarem, levaremos avante e todos fa
larão. ~ um apelo que a Mesa faz.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, congratulo-nie
com o jornal A Tarde, na pessoa de seu redator
chefe, Prof. Edvaldo Machado Boaventura, pelo edi
torial Pólos Educacionais, publicado no dia 23 próxi
mo passado, que destaca a necessidade de o Go
verno apoiar com intensidade, com ênfase, com de
terminação os pólos educacionais universitários re-



A Universidade do Sudoeste, localizada em Vi
tória da Conquista, é outro pólo cultural de grande
importância para uma região cuja economia gira em
tomo da pecuária, teve sua fase áurea com a lavou
ra do café e tem uma importância estratégica seme
lhante ao eixo IIhéus-ltabuna (onde está a Universi
dade de Santa Cruz) ou Feira de Santana, a chama
da Princesa do Sertão, capital da região econômica
do Paraguaçu, segundo a mais recente e atualizada
regionalização levada a cabo pela Secretaria do Pla
nejamento. São.42 municípios nesta região, cuja ca
pital econômica é fundamental, inclusive, do ponto
de vista da segurança nacional. É por Feira de San
tana que passa a BR-116, rodovia que liga o Rio
Grande do Sul ao Ceará.

Relacionado entre 40.mais importantes municí
pios brasileiros, Feira de Santana implantou sua uni
versidade após um amplo movimento da sociedade
regional, de cunho suprapartidário, sendo um centro
de formação de. nível superior em constante amplia
ção, ano após. ano apresentando uma série de no
vos cursos para sua clientela. Esta universidade tem
sido privilegiada com investimentos do governo do
estado, visando. recuperé;lf .uma série de unidades;
desde o Observatório Antares, até a Casa' do Ser
tão, o Museu Regional e assim sucessivamente.

Outras cid,ades pólos regionais, a exemplo de
Juazeiro, posS(Jem, igualmente"escolas de nível su
perior, seja agronomia, também em Cruz das Almas,
ou os diversos,campi da Uneb. A centralização dos
cursos superiores nas universidades localizadas em
Salvador apresenta inevitável superlotação, docu
mentada anualmente por ocasião dos vestibulares
em que fica patente a distância (que pode ser medi
da em anos-I~) entre o número de vagas oferecidas
e a multidão de candidatos que se apinham nos por
tões dos locais: onde são realizadas as provas para
seleção.

É justamente para evitar que Salvador seja um
centro congestionado por aqueles que podem deslo
car-se dos mais longos rincões fronteiriços para a
capital, que as. universidades localizadas nas capi
tais regionais IIhéus-ltabuna, Vitória da Conquista e
Feira de Santana merecem maior atenção do poder
público. Com isso só tem a ganhar a juventude, com
novas oportunidades, e a modernização da econo
mia do estado, com um ensino voltado para as ne
cessidades de regiões que apresentam carências
evidentes, a despeito do que já foi feito até o mo
mento.
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gionais, instalados em Vitória da Conquista, Ilhéus, dades estaduais cumprem o mesmo papel aglutina-
ltabuna, Feira de Santana e Juazeiro, principalmente. dor.

Peço a V. Exª ql,J~ .faça transcrever nos Anais
da' Casa este. editorial, que é muito importante para
a vida educacional da Bahia..

Era o que tinha a dizer.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
ORADOR

PÓLOS EDUCACIONAIS

I,.ocalizadas naquelascidades que o professor
Milton Santos d,enornina de capitais regionais da Ba
hia, as universidades ..estapuais cumprem um papel
decisivo na formação. cultural e intelectual de gera
ções. sucessivas que jamais poderiam se deslocar
para estud,ar em Salvador. ,

No entanto>. estas universidades carecem de
investimento~ .capazes de. melhorar a qualidade do
ensino e se firmarem co1)10 . centros definitivos de
atração po alunato .pobre. cujas famílias .não· podem
arc~r,qom 9-~ p~pesas de enviar ,um filho para estu-
dar na capital do estado. ,

.' ~ -: ,Algumas' prefeiturás fizeram sua parte para
manter em Salvador os filhos de terra, criando na
capital da Bahia as casas dos estudarites, residên
cias,q!J~, porém"atendem de forma muito limitada a
uma.clientela que na verdade. é muito maior porque
o' ensino superior airyda,. é o. referencial de ascensão
so:Ciál'Rara amà-ioria de nossa sociedade. .

" Os investfnientos em i'ristalações podem repre
sentar muito pouco em relação às carências huma
nas. ,O principal investimento que o País exige hoje
em ter:mos d~, educação.se centraliza no homem.
Dotar as universidades estaduais de condições ade
quadas para mudar a' realidade em sua área de
atuação envolve, igualmente, recursos materiais,
melhor remuneração dos professores e possibilidade
de aumento das vagas ofertadas.

Talvez a economia da região do cacau não ti
vesse chegado ao patamar de crise a que chegou se
a Universidade de Santa Cruz estivesse adequada
mente aparelhada para pesquisar e enfrentar proble
mas sérios, como o surgimento de doenças, a exem
plo da vassoura-de-bruxa, ou para orientar a comu
nidade regional a diversificar uma economia que en
trou em parafuso por conta de sua dependência da
monocultura.

Uma vez localizadas em capitais regionais as
univérsidades são um ponto de atração para milha
res de estudantes dos municípios vizinhos que ja
mais poderiam se deslocar para Salvador, ainda que
para viagens de férias ou passeios. Outras universi-
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O SR. THEOOORICO FERRAÇO (Bloco trães, e não seus subordinados. Não se pode demitir
PTBtES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os cidadãos de seus direitos, como a iniciativa priva-
encontram-se em Brasília o Prefeito Municipal de da faz com seus empregados.
Alegre, José Carlos de Oliveira, Caleu; o Presidente Assim, todas as reformas propostas vão contra
da Câmara, Vasquinho, e o Presidente do Hospital osiliteresses dos aposentados, que se sentem des-
São José, Dr. Beraldo. respeitados ao terem que lutar por conquistas já dis-

S. Sªs, vieram a Brasília, pedir socorro ao Mi- cutidas há décadas. Com os aposentados dos Minis-
nistro Serra, ao Ministro Lucena, à Defesa Civil, por- térios da Saúde e da Previdência não é diferente. O
que o Município de Alegre foi castigado pelas últi- Governo Federal os vem ameaçando de todas as
mas enchentes, sofrendo prejuízos de mais de 2 mi- maneiras, a começar da forma autoritária como os
Ihões de reais.. , servidores do antigo Inamps foram, sem direito a op-

Ao registrar a presença do ilustre Prefeito, do ção, vinculados,ao Ministério da Saúde. Isso, ainda
Presidente da Câmara e do Diretor do hospital, de- nostempbs do Presidente Collor, cujo programa~e

sejo pedir ao Governo Federal um gesto de bondade· base de sustentação parlamentar deram início à re-
e de atenção com o povo de Alegre, que vive da dução do Estado brasileiro.
agropecuária, um povo pobre, trabalhador e que pre- Pois uma das exigências da Carta de Fortaleza
cisa receber do 60vernoajuda numa hora de sofri- é avinculação desses antigos servidores do lriámps
mento, 'quando quase duzentas casas foram destruí- ao INSS, seu sucessor em linha direta, e que agora
das, além 'de quinze pontes, o asfaltamento e o cal- está sob a administração do Ministério da Previdên-
çamento. Que o Governo' ajude não somente Alegre, ciá e Assistência Social. ' .
mas tambémCachoeiro -de Itapemirim, Alfredo Cha- ' ; Tal mudança de caráter administrativo' facilita..:
ves, Colatina e Guaçuí. ria enormemente procedimentos de interesse do Es-

OSR. GONZAGA PATRIOTA (B1ocotPSB-PE. tado brasileiro. Um desses procedimentos, também
Pronuncia o seguinte' discurso.) - Sr. Presidente, justamente reivindicado, é oaproveifamento pribritá-
Stªs e Srs. Deputados, no final do ano passado, foi rio dos servidoresar)osentados; quando da seleção
realizado o 1Q. Enco'ntr'o .'Nacionaldos Servidores de prestadores de serviços para o MPAS e pafà o
Aposentados da Saúde e Previdência Social, em INSS, no caso da revisão de benefíCios para a área
Fortaleza,. no Ceará. rural, por exemplo. Os critérios ora adotados rele-

, A extensa e relev'aFlté pauta de. assuntos trata- ' gam a um segundo plano funcionarios que, aPesar
dos foi sintetizada na chamada Carta de Fortaleza, , de aposentados, têm qualificação profissional, expe-
em que os aposentados, rejeitando a pecha de inati- riência e conhecimento técnico e específico das nor-
vos, listam reinvidicações que deveriam ser conside- más, leis e do Regimento da Previdência Social.
radas como direito líquido e certo, à lUz do bom pro': De resto, srªs e'Srs. Deputados o clamor des-
cedimento jurídico. .' ses aposentados não é diferente do clamor de ou-

Tal direito, entretanto, tem contràsi a opOSição' tros servidores e ex-servidores públicos. Lembram
velada dos' técnicos do Governo, os'quais, ofusca- que muitos dos chamados privilégios; são na verda-
dos pelas razões de mercado, vêem os direitos tra- de, conquistas sociais. A estabilidade do funcionário
balhistas como gastos aesnecessários.' público, por exemplo, é menos uma benesse do que

Em seu intento de reformar a Constituição, o uma garantia contra eventuais maus administrado-
Executivo, por mais que negue, tende a ver a socie- res. Na França, só o chamado primeiro escalão é Ii-
dade brasileira como uma imensa empresa deficitá- vremente nomeado pelo Executivo; assim, a estrutu-
ria, na qual o valor dós 'cidadãos é medido basica- ra administrativa estatal permanece intacta, e não
mente por dois critérios: capacidade produtiva ou ca- há, como no Brasil, a distribuição de cargos em tro-
pacidade de consumo. Ao invés de ver direitos e de- ca de favores no varejo, prática que sempre garante
veres, os técnicos governamentais s6 vêem receitas lugar aos incompetentes apadrinhados.
e despesas. A Carta de Fortaleza repudia, também, a pro-

as direitos concernentes aos aposentados, é posta de desvincular os proventos dos aposentados
claro, são vistos como despesas. É estranho, srªs e daqueles dos servidores na ativa; ora, qual seria a
Srs. Deputados, que tais técnicos, apesar de nega- referência, se houvesse tal desvinculação? A exis-
rem o rótulo de neoliberais, comportem-se como se tência de verbas? Verbas sempre existem, pois a
a cidadania fosse uma despesa a ser eliminada, es- Previdência sempre foi superavitária; os chamados
quecendo-se de que os cidadãos são os seus pa- rombos, sabe-se muito bem, não decorriam do pa-
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gamento de benefícios, mas do desvio de verbas.
TaI'desviodeveria ~er combatido, e não o pagamen
to de benefícios.

" Os, aposentados da Saúde e da Previdência re-
jeitam, também a distinção entre servidor civil e mili
tar. ,Ora; só há,cidadania quando há igualdade; a
própria exist~ncia ,de'urna Justiça separada para os
militares é severamente que~tionada,e, eis que vem
o'J~oyerno coni uma proposta que, comofoiapre-..
sentada, dá I,Jma' apq~entadoriade primeira classe
aos militares e uma de, 5egl:'ndaclass~ aos ,civis. Ta
m~!1Mo absl,lrqo Só tem paralelo no fim da isonomia, '
como se servidores ,do me,smo País, que desempe
nhal1J funções idênticas, devessem ganhar· salários,
diferenciados, conforme estejam no Legislativo, no '
Judi~iário ou; ~o, ~ecutivo.

,.( .',Os aposentados, $~. ,. F'r~sidel)te, não estão pe
dindQe~molas. Estão, por incrível que pareça,. sen-.
do,fQrçados.a lembrar 'aO Estado os seus direit()s d~,

cidadãos, conquistados já há, ,décadas.. e' c,o,nsubs
tanciac;los erouma Constituição que mal te~e tempo
de ser, testada,. j~ que ainda:carece de leis comple-
méntares. ' .' . "

'"Eis o ,estofo da Cartade,Fortal,e,zp. Respeite
rno;:la, pois· ,I~, r.~fle,te, com mais .representatividade

,do que o Executivo, ~vontade dos cic;ladãos aposen:..
tados,. ,Aposentados como trabalhadores,- mas não,
cor.J:1Ç) cidadãos.

.O.SR,.,uSHITARO I<AMIA(PPB - SP. Pronun
cia o seguinte 'discurso.) ,- Sr. Presidente, srªs e
Sr.3.'Deputados, em primeiro lugar, gostaria de apro
veitar este tempoque me çabe na tarde de hoje para
pÇlrabenizara Cidade de São Paulo pelo seus 442
a'1qs çe fundÇlÇão. . "

I\proveit!=lndo o ensejo .deste. aniversário,gos
taria de tratar da questão do transporte coletivo e
dh;lçqr.rer sobre a obra inacabada da extensão Norte
do,Metrô de SãoPaulo.

Nosso propósito é chamar a atenção d~s cole
gas· Parlamentares e autoridades comprometidas
com São Paulo, para a irracionalidade de se deixar
uma obra de tamanha importância social ao abando
no; depois do enorme investimento.alí realizado.

. Há cerca de sete anos foi iniciado o prolonga
mento Norte do Metrô de São Paulo, aproximada
mente 4 quilômetros. Tal prolongamento, quando
concluído, beneficiará uma população de pelo me
nos· um milhão e meio de habitantes que atualmente
se utilizam de ônibus e automóveis para alcançar a
saturada região de Santana.

Todos os que vivemos em São Paulo sabemos
do drama dos congestionamentos e do enorme des-

perdício de tempo a que estamos submetidos devido
ao excesso de automóveis circulando na região cen
trai. A única solUção possível não é construir, mais
viadutos e alargar as pistas das vias existentes, A'
solução é o transporte coletivo eficiente e confortá
vel. E isto não é uma tese nova, ela,é, praticamente'.
um consenso entre os:pJanejadore.s urb~no~ do
mundo inteiro.

Apesar de todos os discursos em favor do
transporte coletivo, muit() POlJCO seJellJ feito de. corh
ereto para que ele se torne uma realidade..Enquanto
nas principais ,cidpdes do munçlo o metrô é a princi
paI ,forma de locomoção no illterior das ~!dad~sj ,nós'
continuamos in~istindo em,valorizar a locomo~q por.
automóvel.

Mas o que me traz aqui hoje é o problema do
abandono das obras e estações Jardim São PauIQ,.
Parada Inglesa e TerrninalTucuruvi, concluídas em
cerca' de 70%.',Encontram-se neste ·estado·hãdois
anos sem que .0' atual Governador Mário Covas se,
movimente no ,se'ntido de' buscar alternativas. Enten~

demos que governar não é somente ficar. 'dizendo
que não há dinheiro. Govemar é' ,gerar soluções,
criar alternativas de investim~nto. Se a questão ad
minist(ativa é ,somente comer ,desp~a' para, equili.,;',
brar o·orçamento, ,há programas decomputado~'ql,Je·

f~emisso.

Se pudéssemos quantificar os prejuízos decor.,.
rent~s de tal abandono das obras ficaríamos. assus
tado. E o prejuízo não fica, ,~. ,por conta do compro
metimento das estruturas,construídas e largadas ao
tempo, ,fica tam~ém por conta dos congestionamen...
tos. cada vez 'mais insuporié\w~is para 'a população
trabalhadora da Capital paulista. Imaginemps, ape~ ,,'
n~s-a, quantidpde de ônibus· que não_p~89isarão
adentrar até o"b~irro de S~ntana, saturando as aca-·
nhadas vias 109ais. Podell'ps:pensar, entãQ,,'na di-'
mensão do desafogo que.a lconclusãodo referido
prologamento proporcionará. "

O Brasil não pode continl,Jar convivendo com
obras públicasJnacabadas,,e muito menqs quando:
se tratam de oi:>ras de transporte coletivo por metrô.
Solicito por fim,.,Sr. Presidente, que esta nossa preo,.
cupação seja divulgada pela ,A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Adão Pretto.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr, Presidente, srªs e Srs. Deputados,
já é do conhecimento de todos que o Rio Grande do
Sul, hoje, está mobilizado na questão do campo,
onde há três acampamentos de agricultores sem,'
terra, que abrigam duas mil famílias praticamente, e
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oito acampamentos de agricultores que possuem
terras mas que foram arrasados pela estiagem em
nosso Estado. Por isso, mais de trinta mil famílias
estão acampadas esperando uma definição do Go
verno no sentido de liberar recurso mínimo que es
tão reivindicando.

O Sr. Governador do Estado, Antônio Britto,
sem se preocupar com as causas do problema, acu
sa a Central Única dos Trabalhadores, o Partido dos
Trabalhadores e especialmente este Deputado que
vos fala de estar por trás desse movimento. Não es
tamos por trás dele, estamos à sua frente, porque ali
é o lugar dos Parlamentares que realmente estão
comprometidos com o povo, que trabalha e constrói
este País. Quem está por trás disso é o próprio Go
verno.

A crise da estiagem ainda não chegou ao Rio
Grande do Sul. Isso somente acontecerá no mês de
março, abril, quando os agricultores começariam a
colher a safra, que foi frustrada. Agora, os agriculto
res estão enfrentando a crise da falta de política
agrícola do Governo. O Sr. Antônio Brito apoiou o
Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi
à televisão dizer que a inflação está sob controle,
graças ao baixos preços dos, produtos agrícolas.
Isso faz com que o pequeno agricultor hoje, sem
contar com o desastre da estiagem, fique sem recur-:
sos para pagar até a conta de luz. A estiagem veio
apenas agravar a situação, que já estava difícil.

Quando o Sr. Governador acusa este Deputa
do e o seu partido de estarem por trás desse movi
mento, digo que é bonito ser acusado de estar ao
lado de quem luta, sofre e trabalha. Ficaria arrasado
se, como alguns companheiros do Rio Grande do
Sul que perderam o mandato, fosse acusado de cor
rupção, aí eu teria vergonha. Agora, ser acusado, de
estar ao lado de quem trabalha, de quem sofre e de
quem luta não deixa de ser, para mim, um elogio.
Quero agradecer ao Sr. Governador do Estado Antô
nio Brito. Aconselho, Sr. Presidente, S. Exª a tirar
uns dias de folga e a fazer uma consulta no Hospital
São Pedro de Porto Alegre, porque um Governador
que procede como S. Exª não está agindo como Go
vernador.

Ontem, aqui em Brasília, em audiência com um
o assessor do Ministério da Agricultura, S. Exª man
dou um Deputado do Rio Grande ausentar-se da
mesma porque não tinha sido convidado. Sr. Presi
dente, é um desrespeito não só para a Assembléia
Legislativa do Rio Grande como para o Parlamento,
um Governador mandar um Deputado ausentar-se
de uma audiência simplesmente por não ter sido

convidado. Isso é inédito, principalmente para um
Governador gaúcho, e mostra o descontrole do Go
verno que hoje representa os gaúchos.

Sr. Presidente, para encerrar, na semana pas
sada tivemos uma audiência com o Ministro da Agri
cultura, com o Sr. Pedro Parente, do Ministério da
Fazenda, para tratar da estiagem no Rio Grande do
Sul e para levar-lhes a pauta de reivindicação dos
agricultores. Ficou combinado que esta semana te
ríamos uma outra audiência para, realmente, che
garmos a um ponto final na negociação. Mas como o
Presidente da República viajou e levou quase torfn~

os Ministros, tivemos de percorrer o Palácio do Pla
nalto, juntamente com o Senador Eduardo Suplicy, e
marcar uma audiência com o Presidente em exercí
cio Marco Maciel, que hoje, às 17 horas, estará nos
recebendo para tratar do assunto dos agricultores do
Rio Grande do Sul. Espero que sejamos atendidos e
que a questão seja resolvida.

Durante o discurso do Sr. Adão Pretto
o Sr. Wilson Campos, 1JJ. Secretário deixa a
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo
Sr. Adylson Motta, § 2JJ. do artigo 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce
do a palavra ao Sr. Herculano Anghinetti.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, no dia de hoje comemora
se o 123º- aniversário de emancipação política do
Município mineiro de Paraisópolis, nas fraldas da
Serra da Mantiqueira.

Paraisópolis, à semelhança de vários outros
Municípios mineiros, foi forjada na época das Ban
deiras, movimento de interiorização do País, ainda
nascente, eclodido nos primórdios da Colônia. A
Bandeira de Gaspar Vaz da Cunha que, partindo de
Taubaté e subindo a Serra da Mantiqueira, coube
instalar os primeiros núcleos de povoamento às mar
gens do Rio Sapucaí, origem primeira da atual e pro
gressista Paraisópolis. Tudo isso, senhoras e senho
res, sob a égide da procura do ouro, em pleno sécu
lo XVIII, século das Bandeiras, do povoamento e
consolidação do interland brasileiro. são os passos
do Brasil/Nação, em integração permanente, em de
corrência do mercado de bens, ainda incipiente, a
consolidar-se pela língua e costumes comuns.

Eventos subseqOentes, de largo espectro histó
ricO e cívico, conduziram Paraisópolis à sua emanci
pação, com a vigência da Lei nR 1.882, de 15 de ju-
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lho de 1.872, sendo que a sua instalação ocorreu em senvolvimento de tantos. E isto só foi possível por-
25 de janeiro deJ873. . que recebeu imigrantes de capitais dos mais diver-

Paraisópolis; a exemplo de outros Municípios sos países. Pessoas e indústrias deslocaram-se e fi-
de sua região geoeconômiGa, dispõe de localização zeram florescer o desenvolvimento. E esta é uma Ii:-
física privilegiada no contexto' do rrierçado ecol1Ôl11i- ção que não deve ser esquecida, principalmente
co regional, sendQ dotado de recursos naturàis. ex- nesta época de crise, em que precisamos de capi-
pressivos; aHadqs ? i~Rqrtante malha de transporte, tais que gerem empregos para nossa 'população e
densa E:l diversificàda. Sua infra-estnJtur~ econômica desenvolvimento para o País.
e social é arrpla'~ moderna:compõErse de equipa- Como se vê, a data de hoje não é só motivo de
mentos e serviços de á'gua,energiá elétrica"telefo- júbilo, mas, principalmente,-de reflexãQ. O caminho
nia' e outros,' capazes de.. atende~ ao .~rescimento seguido pela cidade de São Paulo encontra um pa-
econômico' expressivo; possui, rede de escolas, do ralelismo com a atual situação brasileira. O cresci..,
básico ao profissionali~ai1te,tormadora de mão-dEr mento econômico deriva da superação· de alguns
obra. especializada, garantia de novos investimentos obstáculos, entre os quais o xenofobismo e o prEr
pr9dutiv9s e manifestação inconteste de cidadania. conceito. São Paulo é um gigante porque soube rEr

.Paraisópqlis, S,:ªs e Srs. Deputados, exemplifi- ceber as esperanças dos pequenos e o capital dos
ca a 'comunidade de porte médio típica, de cresci- grandes sem qualquer objeção. São Paulo cresceu
mento sustentado, calcado' numa administra~o .cor- porque soube ser heterogênea 'e. se ,mOstrou avessa
reta e competente, .liderada ~Io; P(e.feito Wagner Ri- a discriminações. Que assim seja com o Br~ii.

beiro de Barros. Contuclo, não se pode oegar que o Grescimento.
Paraisópofis e, também"a província acolhedora -:~t{i ~rto pomo desorden~do e sem planejamento

e solidária, do mineiro silencioso, perspicaz, 'cujo tra- -: apresenta problemas. Enchente~, poluição,violên-
balho obstinado e competente tem trazido frutos cia, trânsito, desemprego, falta de saúde., .entre tan-
substantivos à cidade e aos MunicípiOs circunvizi~ tos outros. E,nós, como hpmens púbHcos, temos
nhos. uma grande parcela de resP9!1sabilidade.. Como mEr

Congratulamo-nos efusivamente com Paraisó- trópole que é,$ão Paulo, exige um trat;3.melJtp dife.:
polis, na figura do seu povo trabalhador e de seus renciado. A solução de seus. problemas não depen-
representantes de classe, lideranças e toda à ádmi- de apenas do Governo Municipal, mas também do
nistração do Prefeito Wagner Ribeiro de Barros. Que . Estado e até da União. Neste sentido, é importante a
o progresso e a cidadania continuem a privilegiar o realização de um trabalho conjunto, superando as
destino do seu povo, sempre alicerçados pelas bên- dificuldades e as intrigas políticas. Isto raramente foi
çãos de Deus. visto. Prevalecem as disputas, o jogo de. empurra e

O SR. EDINHO ARAÚJO' (pMDB - SP. Pro- a fuga da respo~sabilidade sobr~ a parceria, a coo-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e .peração. E, com Isto, não só se dificultam as soluçõ-
Srs. Deputados, hoje o Município de São Paulo co- ~s, como também se agrava~ ~s prob~e":las. Por
memora 442 anos. Mal sabiam.os desbravadores de ISSO, conclamo cada homemRublrco - pnnclpalmen-
1554 que estavam lançando as bases .de uma das te. os que atuam em São P~Ulo - a repen.sar sua
maiores cidades do mundo, cuja vocação cosmopoli- atuação, a procurar o entendll'nento. Só assim esta-
ta é notória, abrindo .e acolhendo pessoas de todos remos lutando de ver?ade para enfrentar e vencer
os plagas do País e do mundo. Cada pequeno peda- os problemas da Capital. E,com certeza, este é o
ço do globo, cada pequena nação está representada ~elhor presente que se pode dar a ela e a seus ha-
em São Paulo, em suas ruas e em alguns de seus bltantes. '. ,
bairros,· alguns constituídos por imigrantes'e que até O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Pronuncia o
hoje mantém a identidade cultural. E isto não é só seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
uma característica paulista, mas do povo brasileiro, putados, quero dar parabéns a São Paulo, cidade
que sempre acolheu pessoas das mais diversas na- que me protegeu na fase da ditadura militar, cidade
cionalidades, muitas das quais vieram em busca da que me acolheu como cidadão, que me incorporou
oportunidade de uma vida melhor como seu representante no Congresso Nacional.

São Paulo soube mostrar que a oportunidade São Paulo, síntese do Brasil, com sua plurali-
existe. Cidade nova, em comparação com as mile- dade, riqueza econômica e graves problemas so-
nares Roma e Atenas, soube apresentar um cresci- ciais! Síntese cultural e diversidade cultural e étnica.
mento vertiginoso e permitiu o enriquecimento e de- Como Deputado por São Paulo, orgulha-me a
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responsabilidade de defender posições que univer
salizam a cidadania, de debater temas nacionais
que refletem muito bem os anseios e as aspirações
dos paul istanos.

Os dilemas e desafios de São Paulo são tam
bém do País. Existe uma relação direta entre as so
luções para São Paulo e as soluções globais para o
Brasil.

Parabéns São Paulo!
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PFL - AL.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, há exatamente um ano cheguei a esta
Casa para desempenhar meu primeiro mandato de
Deputado Federal. Cheguei entusiasmado para
compor este colegiado e imaginava que todas as
questões eram resolvidas o mais rápido possível.
Qual não tem sido a minha tristeza, na condição de
representante do povo de um Estado pequeno e de
uma Região discriminada, ao saber que ocorre o
contrário, em que pese aos discursos feitos pelas
autoridades constituídas da República, no sentido de
que o Nordeste precisa ser tratado com maior aten
ção. E vou apresentar a demonstração de carinho,
de atenção e de respeito que têm tido as autorida
des econômicas do Governo Fernando Henrique
Cardoso com relação àquela unidade da Federação.

O Estado de Alagoas vem passando por terrí
veis dificuldades, principalmente na área social. Há
exatamente quatro meses, o Governador do Estado,
Prof. Divaldo Suruagy, e a bancada federal com as
sento no Congresso Nacional, vêm procurando con
tatos permanentes com o Ministério da Fazenda, o
Banco Central e o Presidente da República. Todos
têm acenado com a possibilidade de viabilizar condi
ções para que o Estado de Alagoas possa cumprir
fielmente o seu papel e a sua função, principalmente
direcionando ações para o caty1po social e para o
seu programa de socorro aos Estados brasileiros, o
que não é um privilégio só do Estado de Alagoas,
mas de todos os demais que têm passado por difi
culdades.

Não interessa, uma nação forte, um governo
federal forte se os Estados estão arrasados. O meu
Estado há quatro meses não paga aos seus servido
res públicos e, por isso, os setores de saúde, educa
ção e da agricultura sofrem. Enfim, há o caos admi
nistrativo, não em decorrência do atual Governo, mas
em função de uma herança maldita que ele recebeu
de dois Governos passados que nada fizeram pelo
Estado. Muito pelo contrário, apenas o destruíram.

Há quatro meses estamos batendo à porta do
Ministério da Fazenda para que o Governo autorize

o Estado de Alagoas a contrair um empréstimo da
ordem de 150 milhões de dólares, para sanear as
suas dificuldades. Pois bem, o Presidente da Repú
blica, em estando em Alagoas, disse em pronuncia
mento público que iria atender às solicitações do
Governo e do povo de Alagoas, determinando a sua
área econômica proceder de acordo com as normas
impostas por eles.

O Governador já esteve por diversas vezes na
região. Neste momento, há um processo nas mãos
do Sr. Murilo Portugal, que é mais forte que o presi
dente da República, porque este já disse que havia
procedido a autorização. Ao mesmo tempo, na últi
ma audiência, estranhou que ainda não se houvesse
solucionado o problema. Na verdade, existe má von
tade por parte da equipe econômica do Governo, má
vontade para ajudar a resolver problemas de um Es
tado pequeno do Nordeste, má vontade para ajudar
uma região que, de fato, é discriminada hostilizada e
marginalizada. Ao mesmo tempo, temos sido muito
condescendentes para o com o Governo. Dessa for
ma, é preciso que o Nordeste, particularmente meu
Estado, mude de atitude com relação às atenções
que tem dispensado ao Governo do Sr. Fernando
Henrique Cardoso, em detrimento muitas e muitas
vezes de determinados segmentos da sociedade
brasileira.

Desta forma, apelo para o Sr, Presidente da
República que determine ações urgentes. de tal for
ma que seja cumprido pela sua equipe econômica,
que tem, como falei, má vontade com o Estado de
Alagoas e com o Nordeste brasileiro, porém não
com os que usaram todo o dinheiro que ganharam
no País, mas hoje se passam por quebrados. Refiro
me, por exemplo ao fato de que no Brasil há dinheiro
para socorrer banqueiros, mas não há para socorrer
os miseráveis do Nordeste. .

Essa a minha revolta e decepção exatamente,
com o tratamento que tem sido dispensado pelas
autoridades brasileiras constituídas ao Nordeste bra
sileiro e, particularmente ao meu Estado.

O SR. PAULO DELGADO (pT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, a veracidade crua e irrecusável da notícia di
vulgada pelo jornal O Globo, de hoje, de que Infec
ção Hospitalar mata 20 internos na Juliana Moreira e
que as más condições de higiene foram a causa da
morte de doentes mentais nos últimos 36 dias é um
escândalo e deve merecer do Dr. Ministro da Saúde
a imediata decisão de afastamento do diretor daque
le hospital e instalação de sindicância para apurar
responsabilidades.
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A incúria da direção da Colônia pode até não
ser a maior parte do problema enfrentado por aquela
instituição, mas, certamente, agrava e impossibilita
vislumbrar uma correção de rumos no modelo de as
sistência que ali se pratica.

A reforma Psiquiátrica brasileira, se estivesse
mais avançada e direcionada para a humanização
do atendimento ao doente mental, alocando recur
sos no novo modelo de atenção com certeza teria evi
tado essa tragédia típica estruturas macroasilares.

Um modelo assistencial falido, combinado com
uma estrutura hospitalar arcaica, manieomial, que
convive com problemas de invasão de terra suba
proveitada dirigida de Brasília, não pode funcionar. A
gestão descentralizada, sob controle municipal,
pode contribuirparadef)manicomializar a Colônia e
deter o cronicário em que ela se tornou.

Nada disto porém justifica pode tolerar a impie
dade na casa de Arthur. Bispo, que, como outros,
morou -e muitos ainda moram- mais de quarenta'
anos por lá '

Se a medicina ,não encontra possibilidades te
rapêuticas para aqueles que a procuram se é possí
velimaginar infecção hospitalar em hospital Psiquiá
trico,que se aplique então, pelo menos;a lei de pro
teção aos animais. Talvez, assim, os loucos de todo
o gênero possam ser menos maltratados e não te
nham que morrer como bichos.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª- que encaminhe
este pronunciamentopara á finalidade a que se des
tina: ao Sr. Ministro de Estado da Saúde.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT MA. Sem revi
são dó orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputa
dos, venho, através da tribuna desta Casa, fazer
uma' denúncia e alertar às autoridades que cuidem
da situação agrária de nosso País, particularmente à
governadora do Estado do Maranhão. Para um con
flito que se desenvolve no Município de Santa Rita,

,', a 70Km de São Luís, com o grupo empresarial Ipio
ca, que fabrica a aguardente Ipioca, sediado no Es
tado do Ceará São trezentos famílias que moram há
mais de século naquela comuriidade e agora estão
sendo ameaçados de expulsão por aquele grupo
que comprou um latifúndio improdutivo com cerca de
1.600 hectares.

Diante do fato de a terra ser improdutiva, o In
cra montou um processo de desapropriação e 'a Ipio
ca simulou uma venda, dividindo a área ao meio,
para uma empresa do mesmo grupo empresarial,
impossibilitando que o Incra continuasse esse pro
cesso porque as duas metades da terra ficariam

abaixo do mínimo necessário estabelecido por lei
para a desapropriação.

Diante da manobra daquela empresa ajuizei,
como advogado duas ações concessionárias: Uma
de manutenção de posse e outra de interdito proba
tório contra o grupo. O juiz da Comarca de Rosário
ainda vai marcar audiência para março - as ações
são nossas. Desta Vez, não são os trabalhadores os
réus; agora, quem figura como réu na ação é a em
presa.

Como o jUiz não concedeu liminar a favor a
empresa - até porque não existe ação - aquele gru
po empresarial está deslocando cerca de 50 homens
para a área, para um possível confronto com os tra
balhadores. Isso evidencia que, quando há um con
flito fundiário, quase sempre são os fazendeiros que
entram com ação na Justiça e conseguem liminares
com a maior rapidez, e quase sempre é cometida,
violência pelo Estado, por intermédio da força públi
ca. Quando a situação se verte, ou seja, quando são
os trabalhadores que ingressam na Justiça contra os
proprietários ai então, eles usam a força bruta, usam
a violência, e' querem fazer justiça pelas próprias
mãos para fazer valer o latifúndio.

Portanto, quero registrar que, se houver qual
qUer violência ou tentativa de retomar a área por
parte desse grupo cearense por meio da pistolagem,
a responsabilidade pelas perdas humanas - que
com certeza haverá - será única e exclusivamente
dessa empresa, que não tem contribuído em nada
para a economia do Estado e que quer manter um
latifundio improdutivo.

Já fui procurado por dois Deputados Cearen
ses, dizendo-se conhecedores e amigos do dono
dessa empresa. Quero fazer apelo a S. ExªS - que
devem estar me ouvindo em seus gabinetes - que
no sentido de que intercedam junto a essa empresa
para que ela não tente desocupar a área por meio
de jagunços, porque haverá confronto, e a responsa
bilidade será inteiramente desse grupo empresarial.

Aproveito a oportunidade para, desta tribuna,
solicitar à Governadora do Estado do Maranhão que
mobilize a Secretaria de Segurança, a Delegacia de
Polícia dos Municípios envolvidos a fim de que seja
evitado esse confronto, porque, pistolagem não é
profissão, o sindicato do crime não é reconhecido
por lei e, portanto, é obrigação do Governo daquele
Estado tomar medidas para reprimir qualquer con
fronto.

Da mesma forma que o Estado tem sido ágil
em ceder polícia para fazer despejo de trabalhado
res, exigimos que essa mesma agilidade e rapidez
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seja utilizada para evitar uma ação criminosa por
parte de latifundiãrios irresponsãveis, que não man
têm a terra produtiva e querem defender o latifundio
às custas da violência. Se amanhã hoLNer um con
fronto, estã registrada, historicamente, a responsabi
lidade pelos fatos que vierem a ocorrer.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna hoje, para saudar um
importante segmento da nossa sociedade que são
os aposentados. Segmentos que, no futuro serei in
tegrante de fato e de direito, como, aliãs, é o cami
nho de todos nós brasileiros.

Tenho uma profunda admiração pelos aposen
tados porque os indentifico como partícipes do co
nhecimento e da sabedoria, em fase madura. Acre
dito, portanto, que toda a sociedade deveria tratã-Ios
com o respeito que merecem.

Infelizmente em nosso país a palavra velho
existe carregada de preconceitos em diferentes es
calas. Ser velho neste País não é uma tarefa fãcil.
Aliãs, quase impossível.

A prova é o debate que vivenciamos hoje sobre
a reforma da previdência onde o aposentado é trata
do como Urn peso para a sociedade.

~ de nossa responsabilidade, também, criar·
mecanismos de equalização desse momento da vida
dos indivíduos que compõem a sociedade que vive
mos.

Ontem dia 24 de janeiro, Dia do Aposentado,
foi uma data que serve como reflexão para todos
nós sobre a nossa relação com estas' pessoas que
tanto serviço prestaram ao País. Essa reflexão é
mais importante ainda, nesse momento, quando o
Brasil discute a reforma da Previdência Social. Se
nós aceitarmos a proposta do Governo tal como
estã, cometeremos um grande erro histórico e que
vai em sentido oposto à representação que nos foi
outorgada pelo povo, nas umas.

O que dizer ao aposentado, quando ele tiver o
seu benefício reduzido pela contribuição que o Go
verno quer instituir na Constituição? Como explicar
lhe que o sistema errou? Como defender que agora
a Previdência mudou de idéia e a sua contribuição
ao sistema serã permanente?

srªs e Srs. Deputados, nós não podemos in
correr nesse erro! ~ uma questão doutrinãria: todos
os trabalhadores contribuem hoje para garantir o di
reito dos que contribuíram no passado e que estão
aposentados. ~ o princípio da solidariedade que
deve permanecer, também nas novas regras da Pre-

vidência Social. Não faz sentido quem contribui para
aposentar-se, continuar pagando até morrer.

O meu Partido, continuo dizendo, não estã aqui
para impedir a reforma da previdência. Queremos
que ela ocorra, e temos proposta. Nós entendemos
que para garantir uma aposentadoria digna é preciso
incluir alguns princípios no novo texto constitucional.
Queremos que a gestão da Previdência seja quadri
partite composta por trabalhadores na ativa e apo
sentados, empresãrios e o Governo, a partir da pro
mulgação da emenda e não em lei complementar
como quer o Executivo.

Desejamos também, garantir a aposentadoria
por tempo' de serviço porque estamos querendo ga
rantir a proteção e segurança do Estado a todos os
trabalhadores, sem distinção, que tenham carteira
assinada ou não.

Cabe a esta' C~sa aprovar uma reforma da
Previdência que garanta o direito dos cidadãos que
estão na ativa e impedir a frustraçã9 do direito ad
quirido pelos que estão hoje' aposentados.

Gostaria de citara texto da Convenção flº. 102,
da OIT, que define a seguridade social: A Segurida
de Social é a proteção que a sociedade proporciona
a seus membros, mediante uma série de medidas
públicas contra as privações econômicas e sociais,
que, de outra forma, derivariam no desaparecimento
ouem forte redução de:sua subsistência, como con
seqüência de' enfermidade, maternidade, acidepté
do trabalho 'ou enfermidade profissional, desempre
go, invalidez, velhice, morte e também a proteção
em forma de assistência médica e de ajuda às famí
lias com o os filhos.

Não percàrnoso rumo!
Parabéns aos aposentados!
Sr. Presidente, um dos principais pedidos dos

aposentados é o de serem reconhecidos como tra
balhadores que foram e brasileiros que são. Querem
também que sejam assegurados seus direitos nA
maneira que não seja retirado da Constituição o rea
juste que hoje têm, ou seja, o mesmo percentual do
salãrio mínimo, ou, no caso do servidores públicos
civis e militares de que lhes seja assegurado o mes
mo índice de reajuste dos trabalhadores da ativida
de. Ao mesmo tempo, reivindicam também o direito
de manter a sua isenção de contribuição para com a
Previdência e não aceitam que o Poder Executivo
venha agora, depois de um contrato firmado e aca
bado, exigir dos mesmos que tenham a obrigação
de contribuir. Ao lado disso, também reivindicavam
que os direitos, hoje consagrados na Constituição,
sejam assegurados a todos os brasileiros e não
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aceitam que a pposentadoria por tempo de serviço cia complementar pública seja destinada prioritaria-
seja mudada para aposentadoria por tempo de con- mente a este segmento, instituindo-se a previdência
tribuição, porque, assim fazendo, estamos conde- complementar privada fechada e aberta, asseguran-
nando ao isolamento e à exclusão 32 milhões de do aos vários segmentos da classe trabalhadora o
brasileiros que hoje estão fora do mercado de traba- '. direito de optar por esta ou aquela situação.
lho bem como parte daqueles que estão no mercado Portanto, o dia de ontem foi de reivindicações
de trabalho e têm a carteira aSSiinada, tendo em vis- desse segmento, que não é lembrado pela Nação
ta a alta rotatividade da mão-de~·obra. brasileira, mas que faz ouvir sua voz na data de sua

Ao lado disso, sabemos qlJe o principal proble- comemoração.
ma da previdência pública brasileira é exatamente o Era o que tinha a dizer.
uso d?s rec~rsos públicos para o~as finalidades O SR. LAPROVITA VIEIRA (PPB - RJ. Pro-
que nao ef~tlyamente a aposentad?na do~ ~ra?alha- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
dores brasileiros. Exatam~nte p'or I~O relvmdlca-se Srs. Deputados, o Sr. Roberto Irineu Marinho, Presi-
que o orçamento da pr?~ldênc~a seja separado. do dente, das organizações Globo, declarou recente-
Orçamento ~eral da Umao:.pala que nunca mais o mente à revista Visao, de Portugal que não descan-
poder ExecutiVo venha a utilizar esses recursos para sará enquanto não fechar as portas da Igreja Univer-
outras finalidades.. sal e da TV Record.

.Ar: ~es~ tempo ~eivi~diGam que a g~s.tão da Ora Sr. Presidente, Nobres Colegas o que pre-
Prevldencla seja, .quadnpartite, com a parti?lpação senciamos no momento é exatamente a tentativa de
do Poder Executivo, trabalha(jores em atiVidade, fazer cumprir a sua malsinada profecia
empresários e inativos, para que, efetivamente, os , .'. _ .
privilégios que são concedidos :pela previdência pú- Neste PaiS, nenhuma ~mpres~ fOI tão fi~callza-
blica brasileira sejam superados. da quanto as empresas Gra~ca Um~er~al, Llne Re-

Q bé 'dê . 'bl' bá' cord, TV Record e outras ligadas Indiretamente à
uerem tam m uma prevI nCla pu Ica Sl- Universal .

ca da qual todos os brasileiros, independentemente . . . .
de cor, religião, pensamento político ou vínculo em- . FOI ampla~en~e noticiado que a~ Reco.rd se-
pregatício, façam parte; que te'nha um piso de um r!a a:ssa~a ou ~a fOi cassada sendo obje!o.de mves-
salário mínimo e um teto máximo de dez vezes esse tlgaçoes, inclUSive seus contratos de publiCidade.
piso, ou seja, de dez salários rllínimos; e que asse- Ora, Sr. Presidente, qualquer empresário que
gura a todo cidadão aposentadp pela Previdência a esteja vinculando seus anúncios na Rede Record,
certeza de que, uma vez recebida a sua aposneta- diante de tal ameaça só tem uma atitude a tomar:
doria, ela não sofra mais esse achatamento que ve- Cancelar. Esta é a orquestração para que a Empre-
mos hoje, quando um indivíduo,se aposenta em mé- sa venha a sucumbir e se cumpra a profecia.
dia, com dez salários mínimos a, depois de certo pe- Não obstante isto, a Empresa, por ordem judi-
ríodo, essa quantia sofre um achatamento a exem- cial, foi invadida pela Polícia Federal, com mandado
pio do que ocorre hoje, quando, o teto máximo é de de busca e apreensão, porque a Procuradoria não
853 reais. aceita os relatórios da Receita Federal.

Reivindicam também a aposentadoria propor- Creio, Sr. Presidente, que estamos diante de
cional ao tempo de serviço P8lra os trabalhadores invasão de poderes, o que é muito perigoso para a
.'lue pretendam deixar mais cedo o mercado de tra- democracia.
balho, tendo assim o direito de se aposentarem re- Não bastasse a TV Record, o Banco de Crédito
cebendo parte de seus benefícios. Entendem que Metropolitano (BCM) que pe periodicamente fiscali-
esta é uma maneira de gerar emprego e renda, pois zado pelo Banco Central do Brasil. teve suas depen-
se a pessoa permanecer menos tempo no mercado dências invadidas, documentos confiscados, cofres
de trabalho, abrir-se-á espaço para que outros cida- e gavetas lacrados, para cumprimento da profecia.
dãos possam ingressar nesse mercado de trabalho, _ Onde fica a autoridade do Banco Central?
que hoje já e tão excludente, mínimo e insignifican- '? .
te.Reivindicam ainda a constituição da previdência . - Questlona~a.
complementar, pública ou privacla. Ainda, que os tra- - Sob Suspeita?
balhadores que queiram ter uma complementação Tudo isto Sr. Presidente, é para que haja uma
salarial acima de dez vezes o piso tenham· pireito.de corrida no Banco, pois tal fato foi amplamente divul-
receber esse benefício. Propõem cjueestapreVidên- gado pela Imprensa.
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Muitas Empresas, ligada direta ou indiretamen- comuns no interior do meu Estado. A minha preocu-
te à Universal, sofreram a mesma agressão. pação maior é a falta de segurança no campo pela

Indago novamente: Onde fica a Receita Fede- ausência do poder público no tangente às garantias
ral, se as Empresas já foram devidamente fiscaliza- individuais, que faz aumentar a emigração do ho-
das e refiscalizadas? mem do campo para os grandes centros. Hoje, títu-

Vivemos ainda AI-5, implantando neste País los definitivos, escrituras públicas e reintegração de
por quem tem poder para pôr e depor Presidente posse por ordem judicial não tem mais valor na área
dono da verdade, porque, na realidade de hoje, as rural. Estamos voltando ao passado, onde a proprie-
autoridades constituídas mandam até que interesses dade era garantida através da lei do mais forte, e os
escuros não são atingidos. conflitos eram resolvidos como derramamento de

Temos que dar um. chega para lá precisamos sangue.
dar um basta! . . Como se sabe o problema da reforma agrária

Do contrário a democracia estará seriamente no Brasil tem raízes profundas. A terra é a base, e,
comprometida.O meu muito obrigado. por conseqüência seja-me permitido dizer: É ch~a-

O SR. OLÁVIO ROCHA (PSOB - PA. Pronun- da a hora de colocarmos um basta nas medidas pa-
cia o seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, srªs e Iiativas e entrarmos ~rajosamente no centro do pro-
Srs. Deputados, volto para falar novamente sobre a blema, antes que sejamos esmagados pelas conse-
reforma agrária. Não quero tomar partido defenden- qüências. . .
do os grandes latifúndios improdutivos, mas também Precisamos abandonar o preciosismo jurídico
não quero defender a indústria da inval)ão de terras, fazendo, uma cirurgia heróica, arrancando iniciai;.
que, diga-se de passagem, é a que mais cresce no mente o câncer da grilagem de terras produtivas e
Brasil, principalmente,' nó 'meu Estado, onde nos últi- acabando' com a burocracia, que entrava a sohj~o'
mos meses se registrou um número bastante eleva- do problema, com leis que assegurem os direitos
do de invasões. dos verdadeiros donos da terra.

O jornal o Liberal, do dia 23 de janeiro, traz Sr. Presidente devo dizer que tenho informa-
mais uma nota de confronto pela ocupação da terra, ção sobre a as metas do Excelentíssimo senhor Pre-
desta vez em São Geraldo do Araguaia, sul do Pará. sidente da República, que espera assentar neste
Lá, os fazendeiros comúm alto espírito colonizador, ano de 1996, algo em tomo de 60 mil famílias, além
deixaram'o conforto dos grandes centros para vive- das 40 mil famílias, já assentadas no' ano de 1995.
rem no interior amazôniCo~ E dali, tiratem o sustento, Só no Pará, serão assentadas 10 mil 'famílias é es-
além de ajudar a economia do País, a bater mais um pero que venha resolver de fato o grande problema.'
recorele de produção agrícola. No ano passado, hou- É uma das preocupações do Sr. Presidente da Re-
ve um confronto entre os pecuaristas"legítimos pro- pública, que, por certo não permitirá mais delong~s

prietários das terras e os invasores, que, muitas ve- nesta situação, que há muito já deveria ter sido re-
zes, são levados pelafortuna fácil de desapropriar, a solvida, pois como eu, os homens de mãos caleja-
terra, para depois vendê-Ia. das deste País, confiam no Presidente.

Na maioria dos casos, Sr. PrE!sidente estes Temos que encontrar uma fórmula de assentar
posseiros são pessoas que nada têm haver com a os legítimos trabalhadores, isto é, sem ferir as pro-
luta pela ocupação da'terra, como é Ó caso do co- .priedades produtivas, não amparando ou fomentan-
nhecido mendigo, da cidade vizinha a Goiânia, que, do a chamada indústria da invasão, mas fazendo .
após ganhar uma carona, tornou-se mais um ho- sim, da terras verdadeiramente improdutivas um gra-
mem do campo, engrossando assim as fileiras dos de campo para reforma agrária.
sem-terra do Estado do Pará. Para concluir Sr. Presidente resta-me dizer que

No ano passado, seis pessoas'morreram em confio na assessoria que o Presidente do Incra p'res-
confronto com fazendeiros e grileiros, 'entre elas, um ta ao Ministro da Agricultura, e ao Presidente da Re-
capitão da Polícia Militar e mais dois auxiliares, que pública, que dará, em curto prazo de tempo, uma so-
foram brutalmente assassinados em emboscada, lução ao tão prejudicial conflito agrário no Brasil dan-
quando, no exercício do dever, faziam cumprir um do, assim um apoio aos heróis anônimos da integra-
mandado judicial de reintegração de posse. O corpo ção da Amazônia que são os verdadeiros, homens
insepulto de uma das vítimas até hoje permanece no da terra os agricultores.
interior da fazenda. O SR. MAURI SÉRGIO (PMDB - AC. Pronun-

Questões como esta, Sr. Presidente hoje são cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
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Srs. Deputados, para a maioria dos trabalhadores a
data-base representa um mês de alívio. ~ na data
base que grande parte dos chefes-de-família vislum
bra a possibilidade de recuperar sua defasagem sa
larial, de atualizar contas atrasadas, de respirar um
pouco, de poder ao menos dlesfrutar um período de
desafogo, sonhando sempre que será menos árduo
e mais curto o longo ano que virá após o reajuste.

Não é essa a realidade dos servidores públicos
federais. O mês de janeiro, que serve de data-base
para a categoria, e, na verdade, o mês do suplício, o
mês da angústia, é como um filme de terror que se
repete de forma monótona, :ano após ano. Desde
que a Lei ~ 7.706, de 1989; consolidou uma larga
tradição identificando o primeiro mês do ano como
aquele em que serão obrigatoriamente revistas as
remunerações dos servidores públicos federais, to
das as administrações que se implantaram na União
vêm se utilizando dos mais variados artifícios para
burlar ou ignora~ a obrigação legal.

, .Contudo Sr; Presidente não obstante os obsti
nados.esforços de sucessivas chefias do Executivo;
nunca se presenciou comportamento como o atuar.
Nunca se ameaçou de forma tão incisiva o direito
dos servidores a uma reposição mínima da corrosão
sofrida por seus salários. Não satisfeito em encami
nhar proposta de reforma administrativa que vem
causando profunda inquietação entre os servidores
públicos, o .~oqer Executivo. resolve, injustificada
mente, fazer .caixa à custa do sacrifício alheio.. Os
argumentos levantados contra a concessão do tradi
cional reajuste de janeiro assemelham-se aos apre
sentados pelo d~vedor irresponsável que, depois de
dispensar muito além de sua capacidade, resolve
seus problemas financeiros comunicando aos credo
res a impossibilidade de solver suas obrigações.

srªs e Srs. Deputados, este orador não deseja
negar que integra uma bancada que vem dando
apoio às mudanças propostas pelo Governo Fede
ral. Este não é um discurso, Sr. Presidente, de um
parlamentar da Oposição, o que toma ainda mais
grave a queixa que aqui se f82:. Mesmo um Deputa
do simpático às intenções modemizadoras do Presi
dente da República, como o é este tribuno, não tem
meios de compactuar com a medida cruel que se
pretende implantar por motivos puramente econômi
cos. Não há como admitir que se cometa a insanida
de de negar aos servidores um direito tão elementar
como o da reposição de parte de suas significativas
perdas inflacionárias.

Felizmente para muitos e infelizmente para
poucos, estamos numa economia que cada vez

mais caminha para a desindexação. Deixar passar
de forma integral um índice inflacionário de vinte e
cinco por cento é simplesmente reduzir a pó um
quarto da remuneração dos servidores públicos fe
derais. Não se está afirmando, Sr. Presidente, não
se pretende defender, srªs e Srs. Deputados uma
postura que torne o orçamento público um saco de
gatos capaz de acolher toda sorte de desvarios. O
que se postula com veemência com a ênfase que o
assunto merece, é a abrtura de um espaço mínimo
no orçamento, uma brecha minúscula na dura linha
de raciocínio da área econômica, para nelas acomo
dar pelo menos um tratamento minimamente digno
aos servidores federais. Os mandatários ql,Je com
tanta presteza socorreram bancos e com tanta ênfa
se defendem projetos de rastreamento' aéreo oferta
dos por empresas alienígenas hão de ser capazes
de encontrar um mecanismo adequado para resol:
ver a contento o problema salarial dos servidores
públicos. :

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem
revi,são do orador.) - Sr. Pr~idente, Srªse Srs. De
putados, tenho, visto, neste pouco mais de um ano
de Legislatura, os temas importantes que têm sido
debatidos aqui, temas de interesse nacional e pro
blemas de cada um tratados cornos se fossem do
País, da Naçã9. ' ., '

Hoje peço pl;lrmissão para tratar de um assunto,
específico que,ocorre no Estado do Amapá com re
lação à que~tão da aviação civil. Todos sabemos
que o Estado.do Amapá é, quase insular: banhado
pelo Oceano Atlântico, pelo rio Amazonas, faz fron
teira com a Guiana Francesa e com o Suriname e
separado doPará pelo rio Jari. De certa forma, o
Amapá se· separa do Brasil,por esses agentes geo
gráficos. Acontece que atualmente a única empresa
de porte que serve ao Amapá nas terças, quintas e
sábados, a Varig, retirou suas linhas. Por isso, não
contamos COrTl os vôos regulares dessa empresa.
Durante toda a, semana, a empresa regional Taba
faz um vôo com avião bimotor Foker ou Dash, de 44
lugares.

Imaginem V. ExªS o Amapá, Estado com mais
de meio milhão de habitabtes possuidor de uma
área de livre comércio, exportador de minérios, com
mais de 100 mil hectares de plantação de pinho e
plantas que produzem o cavaco, fábricas de expor
tação de camarão, de ferro-liga não ter vôos de jato
em três dias na semana. Não posso ir pra o Amapá
hoje, porque no há vagas e amanhã minha família
não poderá retomar das férias pelo mesmo motivo.

A empresa Rio-Norte Táxi Aéreo, que está no
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Amapá há mais de dez anos, solicitou ao Departa
mento de Aviação civil liberação da linha Macapâ
Belém-Macapá, para fazer vôos com aeronaves de
20 ou 22 lugares tipo Bandeirantes ou Caravan, por
se tratar de ponte aérea de grande estrangulaemnto
no transporte de passageiros. E o DAC simplesmen
te indeferiu a solicitação, dizendo que existem linhas
de outras empresas. Ocorre que a VASP suspendeu
os vôos quando estava em crise, e a Varig suspen
deu um vôo diário, mas ambas mantêm o monopólio
sobre a linha e não deixam ninguém entrar. É como
se o Departamento de Aviação Civil tivesse uma
constituição de outro País; as leis do Brsil não in
fluenciam naquela repartição pública, que de civil
não tem nada, porque no Rio de janeiro, na sua
sede, o que se pode ver é um albergue de altos sa
lários de coronéis e oficiais de categoria da Aero
náutica e da FAB.

Por isso, Sr. Presidentem faço questão de que
este discurso seja divulgado no programa A Voz do
Brasil, e nos Anais desta Casa, para que dê resso
nância aos que puderem em algum canto ouvir. Nós
da Comissão de Defesa Nacional, no início oficial da
próxima sessão legislativa, vamos convocar o Presi
dente do DAC ou as autoridades que por ele respon
dam para que nos contem como funciona, na lingua
gem pejorativa esta grande caixa preta, que se resu
me naqueles labirintos cheios de oficiais da Aero
náutica no aerpporto Santos Dumont, no Rio de Ja
neiro. Vamos saber como eles conseguem manter o
monopólio em um Estado que tem cinqoenta pes
soas nos últimos seis meses na lista de espera.

Sou testemunha e estou sofrendo com isso
como parlamentar. As linhas foram reduzidas; só
nas áreas que dão lucro há vôos regulares. Empresa
de aviação civil nã é um banco, que só trabalha com
meta de lucro. Ela é uma instituição de serviços e
tem que atender aos Estados de ponta. Na Região
Norte, dos sete Estados que a compõem, Rondônia,
Acre, Roraima e Amapá são Estados de ponta. Digo
mais: a TAM e a Transbrasil ficam todo dia, à tarde
mantêm uma aeronave parada em Belém por três
horas, mas não podem voar trinta minutos, ir a Ma
capá e voltar porque o DAC não permite abrir novas
linhas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, volto a esta tribiuna para insistir num tema
que reputo da maior importância. Refiro-me ao Vale
do Jequitinhonha.

Estou absolutamente convencido de que não

há um cidadão neste País que não conheça as agru
ras que vive aquela gente e os alarmantes índices
de qualidade de vida do povo. Tanto é que parte
considerável dos recursos do projeto Comunidade
Solidária foi deslocada para aquela região, num to
tal de quase sessenta Municípios, envolvendo vários
projetos.

Um dos projetos refere-se ao transporte esco
lar, e é importantíssimo. O outro relaciona-se à inte
gração da universidade que envia, pêlo projeto uni
versidade Solidária, estudantes de outras regiões
para integrar-se à comunidade e viver os proble
mas do povo do Vale do Jequitinhonha, criando
condições para despertar a consciência crítica da
quela gente.

Sr. Presidente, a situação é gravíssima!
Um outro projeto refere-se às cestas básicas.

Ainda ontem, numa audiência com a srª Ruth Car
doso, mostrei-lhe que em 1995 o Vale do Jequitinho
nha recebeu aproximadamente 10 milhões de quilos
de alimentos para matar a fome, numa atividade
emergencial da maior importância. Fiz os cálculos e
mostrei à srª Ruth Cardoso que essa quantia de ali
mentos daria, se pudessem ser vendidos ou troca:
dos por dinheiro, para contratar dez mil homens por
seis meses, ganhando salário mínimo, para pode
rem a partir do seu próprio trabalho, desenvolver
serviços para a construção de pequenas barragens,
tão necessárias à citricultura daquela região, ao de
senvolvimento da consciência crítica no homem do
Vale do Jequitinhonha, que está sendo levada ao
amortecimento e à alienação pelas constantes políti
cas paliativas que o País pratica em relação àquela
gente.

Sr. Presidente, mais de um milhão de pessoas
vivem no Vale do Jequitinhonha. Mais de um milhão
de cidadãos têm o direito de viver como tal e de exi
gir do Governo, e desta Casa, uma política que vise
reduzir as desigualdades sociais tão injustas e tão
graves.

Não obstante conhecer o esvaziamento da Su
dene, a fraqueza da sua base orçamentária e saben
do da importância da sua política para o desenvolvi
mento regional, inistimos com esta Casa para que
faça prevalecer a solidariedade e nos ajude a apro
var o Projeto n!t 4.695, da Senadora Júnia Marisa,
que inclui aquela região na área de abrangência da
Sudene para que Minas, junto como Nordeste possa
fortalecer aquele órgão, restabelecendo os princí
pios básicos que nortearam sua fundação e instala
ção e de devolvendo ao Jequitinhonha a esperança
de dias melhores e de resgatar essa dívida social
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que esta Casa, o Congresso Nacional, o Governo O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG.
Federal e os homens públicos têm com nossa gente. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente

Voltarei a àsta tribuna, Sr. Presidene, absoluta- srªs e Srs. Deputados, a opinião pública, num misto
mente convencido e certo de que, se conseguir des- de desesperança e desprezo, cunhou uma expres-
pertar a consciência do Congresso no sentido de são depreciativa sobre as atividades do Congresso
manifestar sua solidariedade ao Vale do Jequitinho- segundo a voz do povo, tudo aqui acaba em pizza.
nha, terei cumprido com muito orgulho, altivez e mui- Não é essa a vontade da esmagadora maioria
ta honra o meu mandato. dos Parlamentares entre os quais me incluo. Por

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Está isso mesmo, estou encaminhando à Mesa três re-
concluído o tempo destinado ao Pequeno Expedien- querimentos de informações, aos Srs. Ministro da
te. Mas, tendo em vista que houve um atraso de vin- Justiça, Ministro da Agricultura e Ministro da Admi-
te minutos na concessão da palavra ao primeiro ora- nistração, todos para esclarecer, de maneira cabal e
dor, a Presidência, com a permissão dos dois orado- definitiva, uma aparente contradição entre o que dis-
res do Grande Expediente que já se encontram pre- se o ex-Deputado Nelson Jobim, Ministro da Justiça
sentes, vai fazer uma pequena prorrogação, mas vai ao depor em audiência pública nesta Casa a respei-
conceder, apenas, dois minutos para cada orador. to do episódio já quase esquecido da escuta telefô-
Dois minutos improrrogáveis, para dar oportunidade nica, e o que fez depois o Ministro.
a que todos os inscritos se manifestem. De acordo com as notas taquigráficas daquela

Concedo a palavra ao nobre Deputado Leonel reunião, o Sr. Ministro da Justiça deixou claro que o
Pavam. Sr. Paulo Chelotti, Agente da Polícia Federal, econ-

. O SR. LEONEL PAVAN (PDr - SC. Sem revi- trava-se a serviço do Incra como assessor do Presi-
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- dente daquele órgão, quando ocorreu a escuta tele-
tados, quero deixar registrada nos Anais desta fônica; estava confirmado o vazamento de informa-
Casa a Convenção Nacional do PDr realizada on- ções através do Sr. Paulo Chelotti, configurando um
tem, aqui na Capital Federal, na sede própria do ilícito passível de sanções administrativas e penais;
partido. o Ministro apenas aguardava as conclusões da sin-

Mesmo sem uma grande divulgação e até mes- dicância da Polícia Federal, para promover a res-
mo sem a imprensa dar muita importância a esse ponsabilização dos envolvidos.
evento, a convenção foi coroada de sucesso, com Não obstante todas essas declarações e a
grande participação dos seus militantes, principal- preocupação demonstrada por S. Exª- em tranqüilizar
mente das mulheres e da juventude. E nós notamos os Srs. Deputados ali presentes quanto ao rigor das
que essa convenção mostrou que o partido cresce a apurações a à punição dos eventuais culpados o
cada dia. Foi aprovado o novo estatuto e elegemos Diário Oficial da União, de 15 de dezembro de
o. novo diretório do partido que, posteriormente, con- 1995, publicou a Portaria nQ 1.562, em que o Minis-
firmou nosso grande Líder, o ex-Goverandor Leonel tro de Estado da Justiça resolve autorizar a cessão
Brizola, na Presidência o PDT mostrou nessa con- do servidor Paulo Fernando Chelotti, Agente da Polí-
venção que está firme e forte, crescendo em todos cia Federal justamente para o Incra para ocupar o
os Estados do País: tem hoje em torno de 500 Pre- cargo em comissão ou função de confiança, DAS-
feituras, 4 mil Vereadores e 92 Deputados Estaduais 102,3, com responsabilidade do ônus para o órgão

::: a cada dia filiam-se Prefeitos e Vereadores em cedente.
número que chega a surpreender as maiores Iide- Acrescente-se a tudo isso que, segundo notí-
ranças. cias da imprensa já que, como de hábito, apagados

Para citar um exemplo, meu Município que tem os refletores, não foi dada qualquer nova informação
pouco mais de de trinta mil eleitores, conta com qua- a esta Casa -, um relatório parcial da sindicância da
se quatro mil filiados, o que representa mais de 10% Polícia Federal teria sido apresentado ao Ministro da
dos eleitores. Justiça, em 19-12-95, caracterizando a ocorrência

Hoje o PDT está presente em todos os Estados de uma série de transgressões disciplinares ao Re-
da Federação. E essa simpatia por nosso partido, te- gimeJurídico dos Policias Federais, um Decreto de
nho certeza, é pela sua grandeza pela sua transpa- 1966!
rência, pelo seu programa e principalmente pela sua Outras versões dão conta de que as conclusões
postura em defesa do cidadão brasileiro e do patri- da sindicância recomendariam a demissão de um
mônio nacional. Delegado e dois Agentes da Polícia Federal, entre
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os quais o mesmo Sr. Paulo Chelotti indicado pelos para compensar as perdas, estas sempre vanguar-
Ministros da Agricultura e da Justiça para uma fixl- deiras e irreparáveis dos atrasos de reajustes e re-
ção - pasmem, senhores de CONFIANÇA!!! posições salariais - a rigor, sempre foram paliativas.

Finalmente cumpre assinalar que a Portaria ee- Em termos reais, nunca compensaram as perdas so-
dendo os servidores foi expedida antes mesmo de fridas.
concluída a sindicância de caráter urgente tantas ve- 3. A categoria de funcionários públicos federais
zes mencionada pelo Sr. Ministro da Justiça em seu não é um monólito homogêneo e nos últimos 25
depoimento. anos só se comportou como tal uma única vez em

À vista de todas essas considerações e no in- face da problemática salarial, em 1993. Existem dis-
teresse maior da verdade e da moralidade, para que paridades enormes entre as várias subcategorias.
possamos entender o que está por trás disso, estou Os Ministérios da Fazenda, Planejamento, Minas e
requerendo aos três Ministros com responsabilidade Energia, são o que chamamos na média a nobreza
no ato uma série de informações que darei a conhe- do funcionalismo federal. Os da saúde, Educação,
cer a este Plenário tão logo disponíveis, para que ao Trabalho e Agricultura são os Ministérios párias. Os
menos este episódio não acabe em pizza. restantes podem ser classificados como intermadiá-

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o rios.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- 4. A categoria é muito crítica e conflituosa con-
putados, nesta oportunidade, venho trazer desta tri- sigo mesma. Repito, só uma única vez, em 1993,
buna algumas ponderações sobre a problemática quando o Governo Federal exacerbou seu engano
salarial dos servidores federais ativos e inativos. de descaso nas negociações salariais em face do
Pondero que não entendo o porque de tanta perse- funcionalismo como um todo que se criou ambiente
guição contra os barnabés, quando a imprensa de único de uma paralisação de toda a categoria;
modo geral massacra a classe como de apanigua- 5. Quando se fala em condições de trabalho de
dos marajás, quando a realidade é outra e quando a servidor público federal pensa-se um conforto, facili-
culpa de tudo certamente é das variações malévo- dades, instalações principescas. Isso pode ocorrer
las, de praticamente todos os últimos governos da para algumas subcategorias, extremamente minori-
República em suas políticas e procedimentos em tárias. A realidade é completamente diferente. Os
face da sua mão-de-obra. críticos cegos do funcionalismo que ousem fazer

Absolutamente, não quero nem tenciono me uma pesquisa digamos, nas universidades federais.
contrapor ao projeto de reformas de nossos Gover- Condições de laboratórios, condições de trabalho e
nos. Sou totalmente a favor da modernização de pesquisa de professores-doutores e funcionários de
nosso País e do término de tantas injustiças no Bra- atividades p6s-doutores. Acumulam-se no MEC e no
sil. Tenho provado isso com meu comportamento Ministério de Ciência e Tecnologia pedidos de equi-
nesta Câmara. Nosso Governo está tentando melho- pamentos manutenção preventiva e corretiva em sa-
rar e para isso conta com o apoio de nossa socieda- la& de aula, laboratórios, institutos de Pesquisas e
de. Estamos uníssonos em tal tarefa. equipamentos caríssimos. Pedidos em fila há vários

Gostaria de enfatizar, alguns pontos para me- anos. E no entanto 99% de toda pesquisa básica e ge-
Ihor conhecimento dos princípios formuladores da ral no Brasil originam-se nas ooiversidades federais;
política de aperfeiçoar a maõ-ele-obra da máquina 6. Quando se enfatiza a injustiça de servidores
pública federal, que tem repercussão fortíssimas nos federais ganharam 20% a mais quando passam para
restantes: a inatividade dever-se-ia estudar e melhor informar-

1. Quando se fala em aumento real de 17% do se sobre a origem de tal instituto. No caso das uni-
salário dos funcionários federais, é bom que se en- versidades federais, o Governo não abre concurso
fatize - em 1995. No entanto, se formos analisar a para ascensão profissional há mais de quinze anos!
partir de 1988, as perdas reais acumulam-se em Por exemplo, um professor adjunto IV, com p6s-dou-
mais de 26%; toramento não tem chance de chegar a titular pois

2. Quando se fala em crescimento vegetativo não se abre concurso. Os 20% podem ser uma ma-
da folha superior a 2% a.a. há que se considerar: neira de compensar. Outro aspecto é o instrumento
isso deve-se à tradição inflacionária do Brasil, em da isonomia. Aumento de patente na passagem para
que 3% ou 4% significavam pouquíssimo em face de a reserva sempre foi normal nos ministérios militares
uma inflação superior a 1% a.a. dia. Anuênios, quin- mais além ainda é um instrumento de se compensar
qüênios, decênios ocorreram como meras medidas as perdas salariais sofridas ao longo da vida;
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7. E as ações na justiça contra as perdas sala- tuação atual. ~ arriscar-se no mesmo erro de ori-
riais do Plano Bresser, Plano Collor e a variação da gem em futuro não muito longínquo, ser-se acusa-
URP? Milhares de ações peticionando contra as ar- do de incompetência. Àqueles que não aprende-
bitrariedades do Governo Federal rolando por vários ram com os erros do passado estão destinados a
anos no judiciário - e no final, em muitos casos, com repeti-lo.
o Governo mesmo usando toda sua força, perdendo O Governo FHC tem o insólito e obcecado de-
em todas instâncias e transitadas em julgado favorá- sejo de resgatar a credibilidade do funcionário 3 da
vel ao servidor - mesmo assim, toda monobra é feita sociedade no Governo Federal, além de resgatar as
para não se ressarcir os prejuízos a milhares de fa- perdas históricas sofridas devido às loucuras admi-
mílias; nistrativo-político de governos passados.

8. E quando as ordens de Brasília são loucas O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB-AI.
mesmo? Basta lembrar o que ocorreu no Governo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Collor - praticamente dizimou-se o sistema federal Srs. Deputados, peço a transcrição de um editorial
de arrecadação. Se se tem coragem de mexer numa de O Jornal, que se edita em Maceió, no Estado de
área mobilíssima do Governo Federal, de excelên- Alagoas, que confirma e reafirma o que todos nós
cia, mesmo internamente ao Ministério da Fazenda, em Alagoas já estamos sabendo: que os Srs. Gusta-
imagine-se o que não se fez na área da educação, vo Loyola, Pedro Parente e Murilo Portugal estão sa-
saúde agricultura e trabalho. Pena que a repercus- botando o Estado de Alagoas e procrastinando as
são tenebrosa para o País de tamanha desfaçatez nossas reivindicações.
prejudicando os quatro Ministérios citados, sem falar Sr. Presidente, declino os nomes para ficar a
nos restantes tenha sido tão sobriamente notada posição de quem não tem o que esconder nem teme
pela mídia nacional; essa tecnocracia vingativa e arraigada do Governo,

9. As agregações uma verdadeira praga contra que sequer obedece às determinações do Sr. Presi-
os cofres públicos e que se espairou por toda a ad- dente da República.
ministração pública, de todos os níveis. Como se MATÉRIA A QUE SE REFERE O
pode supor em se paginar a mais nem sequer haver ORADOR.
contribuição? Neste caso, basta observar-se para
ser confirmado que todos os sindicatos de servido- AL~M DA QUEDA, COICE
res públicos são contra. Governadores, senadores e deputados existem

Não quero absolutamente me contrapor às re- para zelar pelos interesses da coletividade, repartin-
formas, quer previdenciárias quer administrativas. do suas atividades entre a presença nos setores
No entanto, desde que procura-se melhorar o siste- onde atuam e em contatos com a comunidade. Mas
ma de administração federal, tradicionalmente conti- o governador, os três senadores e os nove deputa-
da e jamais privilegiador dos funcionários públicos - dos federais de Alagoas estão, nos últimos meses,
eu procuro alertar para a história, para as origens, de Seca a Meca, tentando do ministro da Fazenda e
as causas de tantas distorções só assim racional- do Banco Central a indispensável autorização para
mente e com espírito democrático, poderemos che- que seja assinado o contrato de empréstimo de uma
gar a uma solução satisfatória. Quem fez as leis que instituição bancária norte-americana ao governo de
permitiram as compensações pelas perdas não fo- Alagoas, num montante de US$ 150 milhões (cento
ram os servidores. Foi o Congresso na compreen- e cinqüenta milhões de dólares), recursos com os
são conjuntural de suas necessidades. Agora é o quais o erário estadual atualizaria os pagamentos do
momento de reverem-se as compensações. O servi- funcionalismo e tentaria, ao longo deste ano, equili-
dor público federal, uma classe inerente ao Estado, brar a receita com a despesa.
é merecedor de consideração. Acredita que seus Revelações do Deputado Federal Albérico Cor-
longos pleitos por treinamento, plano de carreira deiro aos jornais de Maceió, nos últimos dias, conta-
compatível, probidade na administração pública fe- ram um pouco sobre essas humilhações a que têm
deral, salários não mais que justos e o respeito aos sido submetidos o governador, os senadores e os
acordos nas negociações devélm ser perseguições deputados federais do estado.
permanentes dos detentores do poder público fede- O banco privado norte-americano que está
ral. Não é possível porpor-se uma reforma tão pro- comprometido com Alagoas - dependendo apenas
funda nem avaliar-se as origens e processos que do referendo das autoridades nlunetárias nacionais
permitiram a máquina pública oficial chegar-se a si- - é uma instituição credenciada pelos rigorosos or-



ganismos públicos dos Estados Unidos, e que está
interessado em começar a atuar no mercado brasi
leiro.

Uma parte da bancada de Alagoas no Senado
e na Câmara Federal fez sentir ao presidente Fer
nando Henrique que cansou das complicações do
Ministério da Fazenda e do Banco Central, condicio
nando o apoio às iniciativas do governo no Congres
so a uma mudança de postura do setor econômico
em relação ao Estado.

O presidente ficou de avaliar a situação quan
do do seu regresso da lndia.

Só os ingênuos podem acreditar na lenga~len

ga de que a simples consecução de um empréstimo
de grandes proporções resolverá, de uma vez por
todas, as questões financeiras do Estado de Ala
goas. Trata-se, apenas, de um curativo, para estan
car a hemorragia e possibilitar, mais uma vez, adotar
os procedimentos indispensáveis a sanear as con
tas, entre o quais avultam o pagamento de impostos
por parte das categorias privilegiadas que não o fa
zem e a limitação de vencimentos à minoria de es
pertalhões que costurou leis de encomenda para
ganhar muito mais do que a média paga aos servi
dores.

Mas o empréstimo é a pausa, o compasso-de
espera sem o qual inexiste até o mínimo de tempo
para as providências indispensáveis ao replaneja
mento das contas públicas.

Obstruí-lo, reflete o profundo desprezo que o
atual governo federal vota a Alagoas e ao Nordeste.

Afinal de Contas, Banespa, Econômico e ou
tros colossais buracos abertos pela corrupção, ulti
mamente, absorvem dinheiro público equivalente a
mais de mil vezes do que Alagoas pretende de um
organismo intemacional, a título de empréstimo.

Que o Governo Fernando Henrique não ajuda
o Estado, todo mundo já sabia. O que se sabe agora
é que, além de não ajudar, atrapalha.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputados,
gostaria de registrar a visita do Presidente da Caixa
Econômica Federal e do Ministro do Planejamento à
Santa Catarina, quando foram assinados convênios
no Programa Pró-Moradia para 26 municípios, o
Programa Pró-Saneamento para duas prefeituras:
número de projetos, dois; número de famnias benefi
ciadas, 40 mil; número de pessoas beneficiadas,
200 mil; volume de empréstimo, 7 milhões, 708 mil e
570 reais e 59 centavos.

Registro, ainda, que nós de Santa Catarina so-
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mos gratos ao Presidente de Caixa Econômica Fe
deral e ao Ministro José Serra.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, ontem comemoramos o Dia do Apo
sentado. Um dia em que mais do que comemoraçõ
es, precisamos resgatar o valor desses hàmens e
mulheres que deram o seu trabalho e o melhor de
suas vidas na construção do nosso País, e que têm
tido em troca o descaso e a falta de reconhecimento.

Nossos aposentados não são tratados com a
dignidade necessária. Ao se aposentarem, ficam su
jeitos aos desmandos do Governo Federal, pois~
além da miséria que é paga na forma de mesquinha
remuneração da merecida aposentadoria,· não re
passa aos valores, a corrosão que a inflação provo
cou em seus vencimentos.

A luta dos aposentados, nesse dia, é a da re
cuperação de seu poder de compra, mesmo que pe
queno, através da reposição das perdas em seus
benefícios ao longo dos últimos 5 anos.

Lembramos da força dessa parcela da nossa
sociedade, que apesar de trabalhar uma vida inteira,
ainda apresenta combatividade para lutar pelos seus
direitos. Foi assim quando reivindicaram e consegui-.
ram o reajuste de 147%.

Nosso respeito, nossa luta e nossa saudação
aos aposentados de todo o País, em mais essa jor
nada pela dignidade e cidadania.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, pas
so a abordar agora um outro assunto.

O que há de comum entre o Banco Econômico
e o Projeto Sivam? A resposta é uma sigla: ACM.
Melhor do que a sigla é o que ela significa. ACM
hoje não significa apenas as iniciais do nome do Se
nador baiano Antônio Carlos Magalhães: é a repre
sentação viva das forças que sustentam o atual Go
verno Federal. Se ACM fica gripado, FHC e seus Mi
nistros esperam se ACM resolve se irritar com o Go-·
verno, terá uma verdadeira corrida ao Palácio do
Planalto para resolver tal irritação. De fato, ACM
conseguiu ter o poder real, aquele que verdadeira
mente determina fatos importantes para a vida do
País, sem que ao menos seja Ministro ou mesmo
Presidente da República.

A última ação do Senador é sobre o fechamen
to das investigações do caso SIVAM já que era pre
sidente da Comissão encarregada de apurar as de
núncias que envolvem o caso. ACM, que já havia
declarado o projeto como morto em novembro pas
sado, agora afirma que as chances de aprovar no
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Senado, mês que vem, o empréstimo do Sivam são que eles faziam da evolução natural econômica no
boas: a Governo vai ganhar com uma diferença de atual Governo.
dez votos, mas vai ganhar. (ESP, 24-1-86, A7). Santa Catarina não teve como fugir do feroz

a fato novo não está em qualquer investigação leão... As empresas que estão funcionando, algu-
que inocentasse definitivamente o projeto SIVAM de mas com mais de 100 anos, buscaram as melhores
qualquer suspeita, mas sim, na negociação que en- técnicas gerenciais para encontrar preços compatí-
volveu a venda do Banco Econômico para a Excel, veis com o mercado externo. A faixa de lucro é míni-
autorizado pelo Banco Central nos últimos dias. Esta ma e por isso não suporta atrasos de pagamento ou,
venda era defendida por ACM. Serâ apenas mera pior, a inadimplência.
coincidência de datas de ACM mudar o discurso so- Quero me reportar aqui a uma questão que
bre o Sivam com a venda do Econômico? está causando grande maf às administrações muni-

Essa relação entre o Governo e uma parte do cipais, b~m como a empresas privadas ?a indústri~
Parlamento onde hâ troca de favores é moeda cor- e comércIO que forneceu produtos e servIços aos MI-
rente, além'de desgastar a imagem do Legislativo e, nistérios da União, fundações ,e autarquias, e que,
conseqüentemente, da própria democracia, joga dependem de cronograma.de liberação de recursos
uma verdadeira cortina de fumaça em problemas sé- efetuado pelo Tesouro NaCional.
rios, que o País precisa enfrentar e que é escamo- Muitas Prefeituras, que firmaram convênios de
teado pelos detentores do poder. parceria com Ministérios da União e têm seus pro-

a Sivam tem uma série de denúncias extrema- cessos apr~vados com contrapartida ficam, impedi-
mente graves, que envolve desde grampos telefôni- dos de continuar as obras ~o aguardo dq liberação
cos até o relatório do TCU sobre o caso. São R$1 ,4 de recursos do Tesouro ,Na~lonal.
bilhão em jogo, que serão pagos por cada cidadão D~conheço os cnté~los adotados pela STN -
através de seus impostos. Um País que possui o Secretana do. Tesouro Naclonal- e,m relação ao ~~-
grau de miséria como o nosso, com concentração de n~rama de liberações, ~as gos,tana que fosse dlml-
renda e riqueza, não pode se dar ao o luxo de ver nu~do o tempo burocrâtico .na IJberayã? de verbas,
um projeto que envolve o montante acima citado ser pOIS, mesJnC? tratando-se de obras publlca~, lâ no fi-
barganhado em troca de interesses pessoais. É uma na! da cadela estâ o trabal~ador. que precIsa do ~a-
ofensa a todo o povo brasileiro. lâno para manter sua famíha,..A Interrupção ou a In-

, ,certeza da continuidade da liberação de recursos,
Um pouco de transparência não faz mal a ~In- gera, junto às empresas, a impossibilidade de man-

guém, nem mesmo aos que temem a luz. É preciso ter o nível de salârios. . .
reagir ao tipo ,de conduta onde o privado prevaleces- Para exemplificar, recentemente, mais precisa-
se sobre público. mente em agosto do ano passado, a Companhia In- .

O SR. SERAFIM VENZON (POT - SC. Pro- dustrial Schlosser S/A, empresa do setor têxtil, com
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e sede e foro na cidade de Brusque/SC, forneceu toa-
Srs. Deputados, a crise por que passa a Indústria lhas ao Ministério do Exército. A operação atingiu a
Nacional põe em risco a mesa do trabalhador brasi- cifra de R$1.100.000,00. A mercadoria foi entregue
leiro. a empresârio que digere o sabor da instabili- dentro do prazo convencionado. No entanto, o paga-
dade econômica está desprovido de fantasia empre- mento foi interrompido por falta de suplementação
sarial, que o torna atônico e impotente. A lupusidade orçamentária. E não hâ previsão exata do pagamen-
das empresas elites internacionais, sob a égide da to não só à Companhia Schlosser, citada aqui, mas
globalização, vêm ceifando as empresas regionais, a uma infinidade de empresas que forneceram mate-
colocando em risco a vida econômica de cidades e riais de. diversas naturezas ou prestaram serviços.
Estados, deixando grande número em estado de mi- Até retomarem. o recebimento, essas empresas te-
séria. rão muita dificuldade para pagar o salârio de janeiro

a investidor brasileiro, mesmo o bem informa- no início de fevereiro, pois que além da selvageria
do, não tinha como prever os verdadeiros efeitos e da globalização, da inadimplência, tiveram ainda as
os resultados prâticos e próximos da globalização e, despesas comuns e maiores no final do ano, como
grande parte das micro, pequenas e médias empre- por exemplo o 132. e 1/3 de adiantamento de férias.
sas pagaram caro para trabalhar durante o ano de Nesse modelo de instabilidade econômica,
1995 - pagaram com valores que ultrapassaram o com altos juros, facilidades de importação, baixo es-
verdadeiro capital da empresa. Não era essa a idéia tímulo ao crescimento, do calote generalizado da
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queda nas vendas, todo centavo virou dinheiro gros
so. A soéiedade civil não pode dispensar estas ver
bas. Além do Governo estar servindo de exemplo de
honradez, está também devolvendo e redistribuindo
o dinheiro dos impostos da sociedade.

Sr. Presidente, peço o apoio desta Casa e a
FHC, Presidente da República, para que diminua o
tempo burocrático na liberação de verbas através da
Secretaria do Tesouro Nacional, para dar continuida
de a convênios iniciados no exercício de 1995 que,
ao final do ano letivo, a exemplo do que vem ocor
rendo lá muitos anos, foram interrompidos. Foram
suspensos os pagamentos de serviços já realizados
ou de mercadorias entregues. Este dinheiro pode
até conferir ao diretor da empresa um sono mais
tranqüilo, mas garante, principalmente, o equilíbrio
familiar, bem como a estabilidade da cadeia econô
mica de uma cidade. Um montante como este cita
do, 800 mil reais, fará bem aos salários, será a inter
rupção da cadeia de inadimplências que normalmen
te se seguem quando um cliente por qualquer razão,
como esta do Governo, atrasa o pagamento. O salá
rio, já debilitado, de multa gente, depende dessas li
berações, bem como a imagem da seriedade e aus
teridade do atual Governo.

Muito obrigado.
O SR. PAULO MOURÃO (PSDB-TO. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, tivemos hoje uma audiência com o Ministro
Reinhold Stephanes. Cada vez mais se fortalece a
nossa convicção da urgência que se deve dar à re
forma da Previdência no Brasil. Ontem, conversando
com o Deputado Iberê Ferreira, pudemos conhecer
mais dados sobre a fragilidade orçamentária do se
tor previdenciário. Vimos que há, somente para a
área de investimentos do Orçamento, em torno de
8,6 bilhões de reais, e apenas o pagamento de juros
está estimado em 20 bilhões de reais; o pagamento
para o setor funcional envolve 16 bilhões de reais.

Quando tomamos conhecimento da posição
consciente e firme do Presidente da CUT, Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho, é que percebemos sua
politização e vontade de servir ao País. Mas está
sendo torpedeado, criticado pelos partidos de es
querda, que na verdade deixam o campo das idéias
para partir para o campo do setor político-partidário.
Por que digo campo das idéias, Sr. Presidente? Por
que o que devemos usar agora é o sentimento pa
triótico e solucionar o impasse que existe no País.
Ou cria-se uma condição de dar sustentação finan
ceira ao sistema previdenciário ou daqui a alguns
meses não será possível pagar a esses pensionista.

Há necessidade de um entendimento. A proposta
que vem sendo exposto na forma de contribuição é
a única possível e viável para o prosseguimento do
sistema previdenciário no País, e acima de tudo a
conquista de novas melhorias.

Conclamo os nossos pares para que possamos
assumir esta tarefa, porque estamos perdendo o
momento para discussão e solução de um problema
tão emergente, que está provocando preocupações
em toda a sociedade brasileira. Espero que o Con
gresso Nacional se levante e' possa dar o apoia
mento devido a essa reforma tão necessária à
Previdência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrS!s e Srs. Deputados, quero, desta tribuna, con
graMar-me com S. ExS! o Sr. Fernando Henrique
Cardoso, digníssimo Presidente da República, pelas
produtivas viagens que tem feito ao exterior.

Há muita crítica às suas viagens, mas, Sr. Pre
sidente, eu atuo no mercado exportador de sucos cí
tricos, e venho notando, dia a dia, que essas excur
sões presidenciais estão trazendo ao nosso País re
sultados positivos.

Hoje os empresários brasileiros, já estão en
contrando resposta, respaldo e estímulo no exterior,
o que ajuda sobremaneira a exportação brasileira.

Nosso País começa a ser respeitado e já é
consultado comercialmente, sendo que alguns que
rem aqui vender e outros já se interessam em adqui
rir nossos produtos.

O Presidente Femando Henrique Cardoso,
com sua diplomacia e inteligência, tem agido, muto
bem, e tomara que continue tendo saúde e disponi
bilidade para manter-se nessa trilha, pois os benefi
ciados somos todos nós. Um País só consegue a
sua maioridade política e econômica se seus diri
gentes, tiverem uma'visão maior, dinâmica, e postu
ra correta. Dessa forma Sr. Presidente, o nosso
mandatário maior, por onde passou, deixou a sua
marca de um estadista e de um Presidente moder
no, sempre interessado no desenvolvimento de seu
País.

Faço questão de deixar nos Anais desta Casa
o meu testemunho do resultado positivo do.seu tra
balho.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Spls. e
Srs. Deputados, alguns setores dos sistemas de fis-
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'cillização.e de tributação'ainda se situam em padrõ- mento, limitado no tempo, não me 'permite fazê-lo.
:esatrasados;causando sérios prejuízos ao Erário e Mas, creio, existem técnicos na Fazenda Nacional,
'estimulando a sonegação de impostos. Em tempos nos Ministérios da Aerçmáútica e dos Transportes
'de modernidade, de avanços tecnológicos, com a in- absolutamente identificados com, a realidade' da fis-
formática presente em todos os' setores da atividade caJização alfandegária nos portos, aeroportos e es-
humana; colaborando com ela os sistemas de leitura tradas dos países mais adiantados' do mundo. É
ótica, de. microfilmagem e outros mais avanÇàdos uma questão de'exame do problema e de aceitação
ainda, que: inclusive, permitem o reconhecimento.de da proposta queformulonosÊmtido~e'~ B'rasil bus-
bens" e mercadorias internados em conteineres, car adaptar seus postos' alfandegários aos sistemas
nada justifica a facilidade com que' âgemimportado- mais modernos' de exame dos bens importados ou
res e exportadores no afã de permánentemente so-exportados por nossas fronteiras, portos ou .aeropOr-
negarem impostos, ·iludirem o fiSCo, com graves pré- tos, ou transportados em' nossas estradás de ferro
juízos para a Receita Federal. " , ou de rodagem. ' ' .. ' . '.

" ,I',

Nossas alfândegas, em portos,aeropórtos e _. Pretendo discutir esse assunto com o Sr. Mi-
fronteiras, vivem ainda, na maioria de seus postos, nistro,da Fai~r,açta,. mas .igua.Únente gostaria.,de, ver
naldade da pedra. A fiscalização é feita por 'amos- eSse tema s~ndo tratadopelfl Câmara, (los 'Deputa,-
tragem, manualmente, dentro de um processo de dos, neste Plel)ário ou nas Comissões Técnicas,
exame de mercadorias e bagagens que humilha'o po.js entendo~ql,l~ o, Brasitn~o, Ilode.. manter-se no
passageiro ou 'transportador e·diminui moralmente o atraso em qu~sê,éncontrl:lnºque tarm~ ?,suapolí~-

servidor encarregado da fiscalização. Esse ccintexto C~ de fiscaliz~ção das fronteiras econômicas, sobre-
sug~re é fa,cilita:a. corrupção elabpra' sempre em !4PP yisando~,égurar f1:,pejtJoria de n9ssasrecei~
d~~fªy()r do ,!nJ~~esse PClblic,o; transfe.rindo,nosso' tas-tributárias, ao, par deestármos aparelhando-nos
Paí~,de seu padrão de Terceiro Mundo para um ní- pa~à'Colabor~.~ba represSãQ'ê oocontrôle do tráficO
v~1 mais atrasado ainda, de quinto'ou sexto·mundo. de drogas. " ..
E pior ocorre nas fronteiras estaduais ou municipais~ Creio que encontraremos opositores à implan-
onde a fiscalização, de responsabilidade direta das tação,de seguros e rnoderQos sistemas pe controle
réSp.f~ctivas Seéretariasdé"Finanças, .faz-sede,for- dos.bens qU(f:ci~cUlameM~rldssasl:llfâl'1d~gás~ Sei
mapreçãri{l e quase inoper~nte, ' gue existirão~ grandes hitersssescootra.riados. Sei

, Todo o sistema é falhoe. merece ser. revisto ql1~i(XIObby~a,corrupçãº\s~ manterá ~tenélo e vigi-
PeI9.M.inistérioda Fazenda, que há de .req~f3r~r, la~te, tentang9'irl1pedir a,'~q9~o de Qledidas sanea-
pã~á melhor efetivação do empreendimento, a cola- doras desse submundo inquiétante das chamadas
coração dos Ministérios dos Transportes da Aero- fronteiras ecofi~micas, qLJê'sâO os portos, os aero-
náutic:;l e da Marinha, chamando ainda à participa- portôs etc. Mffi~E:3preciso fâz~(algo riesS~setor que
~.ô;'()s Governadores dos Estados 'e. os Prefeitos asªegure a ~r.alidad~ da·a.~W~nistr:a~o públjpaque
'ao~' Municípios' diretamente relacionado.s com os ~lJm.e~te a ~rr~Pi3daçao, q~,~, Inlba~ cnl1lr,.que, colo,.
prqblemas de fiscalização alfandegária, como, por que o BraSil fiO contexto da~flaçoessenas' eres-
e.x~"n;Jplo, os do Rio de Janeirô, Recife, Saívadqr;Vi~ pon~é3veis doi rh~rdo. Estou .Ç~ito de que o,$r. Minis-
tó,ria,Santos, Fo~ do Iguaçu, Manause outro~.' troda Fazerid.~, ,a querhl1Jfdir'ijo nes~~,momento,

. - Penso que já é tempo deamodernidade aden;- tomará a termo estas minhas preocupaçãese, em
traI' sistema de fiscalização alfandegária.. Sei Sr. breve, adotarãitodas as medidas no sentido·de. tor-
Presidente, da existência de.moderna tecnologia nar mais bem aparelhados os: postos alfandegários
que, na era do transporte de mercadorias internali- do PeJs, em toda extensão de nossas frontéiras físi-
zadas em co:nteineres, os portos do Primeiro Mundo cas oÚ econõífiicas.· .
já adotam. Consiste o sistema na instalação dema-No.mom.emto. histórico em que vivemos, tendo
dernas máquinas de leitura que transferem à tela do uma economia estável e uma moeda forte, quando o
co~putador tudo que vem fechado nos baús que na- Real é aceiib" internacionalmente como moedá de
vios, aviões, caminhões ou trens transportam por so- troca; quandq'% contas externas ,do Brasil se en-
bre a água, pelo ar, nas estradas de rodagem ou de contramabsol~tamente controladas; quando, inter-
ferro, de forma que nada escapa à capacidade fisca- namente,a ec9nomia se ajusta sem os artifícios das
lizadora do Estado e ao seu direito de tributar. vinculações d? moeda à variação de seus valores

. Não quero clescer-a minudências quanto aos OC8Bíf'n<':tcfR ~'~r8 inflé1çcão, nada mais justo do que ini-
dãdos técnicos desse sistema, pois este pronuncia- ciar o exeí(~íCio da justiça fiscal e tributária, tendo
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como conseqOênciaa verdadeira justiça social. Daí
por que necessário se faz aparelhar o Fisco de to
dos os recursos modernos já existentes, aumentan
do-se a receita e impedindo a sonegação de modo a
que possa o Brasil vencer sua luta contra as desi
gualdades sociais, ainda prevalecerites.

Em um País de moeda forte e de economia es
tável: a igualdade social é plenamente possível a
partir da eficiência do Estado na gestão arrecadado
rae aplicadora do dinheiro público e na'participação
de todos no processo que resulta na melhor distri
buição de renda: '

Era o qüetinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados.

, O SR. LUIZ DURÃO'(PDT .... ES:Pronuncia o
seguinte discurso.) -'" Si";'Presidente;·SrªS.e Srs. De
putados, o Poder Executivo encaminhOu a esta
Casa Projeto de lei que ora tramita sob o número
1.355/95,·em que propõérióvas norrItas 'para a orga
nização das classes datarreira policial federal e fixa
critérios para aremuneração dos poliCiais federais.

. É de se'acentuar-'aop'ortunidade'dessas medi
das,' Sr. Presidente, que balizam clàramente um
novo tratamento que o RoderExecutivo"se propõe a
conceder a um órgão federal de tão importantes atri
buições na preservação;dasegurança~pública e do
próprio Estado;,'

Responsável que é'péla apuraÇãô'dasinfraçã
es penais,contraa ordem/política es.ocial, pela pre
servação, é repressão cdo"'·tráfico ilícito' através de'
nossas fronteiras, particularmente odé:entorpecén.:.
tes e de· arniase ainda' exercendo com exclusivida- '
de as funções de Polícia Judiciária da União, a Poli
da Federal vem sendo já'há bastante tempo alvo 'de
incompreensível omissãO do Poder Público no que i

se relaciona a providências efetivas visando ao
aperfeiçoqmento da formação e desenvolvimento de
seu pessoal, bem·como.llo:reaparelhamento de seu
material.

As deficiências que se acumularam em decor
rência desta prolongada omissão já prejudicaram se
riamente a capacidade operacional do órgão, resul
tando numa profusão de ações tumultuadas e de efi
cácia discutível, como o. atestam os inúmeros episó
dios que têm vindo a público nestes últimos tempos.

Entendemos que é mais que chegada a hora
de se iniciar um processo que efetivamente corrija
essa situação que compromete em profundidade
uma significativa parcela da segurançápública, que
é a devida pelo Estado à sociedade brásileira.

Por esta razão Sr. Presidente, viemos a esta
tribuna manifestar o nosso apreço áiniclativa do
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substituído por O ingresso na carreira policial fede
raL", pois nos termos do inciso I do art. 144 da
Constituição Federal, a carreira que está sendo
reestruturada pela proposição é única.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, é cada vez mais grave e in
suportável a tragédia em que se transformou o siste
ma de saúde pública no Brasil.

Às últimas denúncias dos meios de comunica
ção, mostraram cenas de verdadeiro horror, com
pessoas agonizantes se debatendo contra a morte e
jogadas nas calçadas de hospitais fechados e sem
médicos para prestar qualquer socorro.

Sinceramente, Sr. Presidente, nem mesmo um
cenário tétrico de guerra ganha em horror e pânico
de forma tão cruel.

Isto é inconcebível! Um crime bárbaro! Um as
sassinato presenciado passivamente pelas autorida
des responsáveis e também criminosas por grave
omissão.

~ lamentável e perigoso que a nossa sensibili
dade desça a nível tão degradamente.

Perder o respeito pela vida é o fim!
.Não há justificativas aceitáveis. Enquanto se

tenta explicar, protestar etc., outros continuam mor
rendo por falta de atendimento.

A sociedade deve ser sacudida, sair da indife
rença.

Está clara a falência total deste famigerado
SUS.

~ para ontem uma completa reformulação no
sistema de saúde pública.

~ ridículo um médico continuar ganhando um
salário miserável para cuidar da saúde do povo.
Também absurdo é o preço pago pelos serviços
prestados pelos hospitais. Uma diária hospitalar a
preço de um hambúrguer é uma afronta!

Apóio inteiramente a CPMF, proposta do ilustre
Ministro Adib Jatene.

O Ministro está falando em alto e bom som. O
povo precisa ouvir o seu clamor. Este Congresso
não pode ser insensível. O pecado da omissão nes
te caso é imperdoável. Não sejamos cúmplices des
te extermínio. Pela aprovação imediata da CPMF!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'às e Srs.
Deputados, vimos solicitar a transcrição nos Anais
desta Casa de Leis o apelo e a manifestação dolori-

da de Maria Abadia Silva, mãe de Lia Brill, tragica
mente desaparecida em Goiânia, vítima das drogas,
dos traficantes e da morte. Lia, como muitos jovens
e adultos, todos os dias, foi consumida no Brasil por
um mal que no começo, disfarçadamente, encanta,
ilude, traz sensações e falsas possibilidades de vida
mais feliz. .

Depois vem o calvário, a dependência, adesu
nião em família e com o próprio grupo de amigos.
Depois vem mil ilusões, a escravidão, o descontrole,
doenças e situações desesperadoras. Ânsias de
mais e 'mais drogas que significam também mais e
mais mortes em vida e no além, que não volta ja
mais. O narcotráfico está cada vez mai~ presente,
impune, ousado em nossas casas, em nossos lares,
em nossa polí~ca, em nossa polícia, enfim em nossQ
cotidiano, E a.soci8dade, a família e a escola impo
tentes em facê' destes senhores da noite,. escondi
dos atrás de Lia Brill e de ,outras mil nàs, consumin
do nossas juventudes, nosso presente e futuro.

O apelo"cje Maria Abadi.a é o apelo mais do
que da dor, apelo da esperança. Ninguém está imu
ne a estas ameaças que pegam gente nas esquinas
da vida; muitas, vezes de maneira inapelável como o
caso de Lia e de tantas outras pessoas vítimas des
te mal do século, que se não houver uma profunda'
reação da sociedade e dos governos; pode bem se
instalar em nossas vidas nesta virada de milênio.
Ver,pensar, se.'ltir, compreender, avaliar e agir logo.
Toda hora os relógios estão,despertando consciên
cia para este drl;lma terrível de Goiânia, Brasília, Rio,
São Paulo, planeta Terra, planeta água, planeta ar.
O que fazer de'sta e de outras brutalidades ceifan
do vidas, sonhos, utopias, felicidades, alegrias e
amores?

O Congresso Nacional tem que estar alerta e
contribuir de modo firme, denso, urgente, concreta
mente para acossar e dominar este mal cada vez
mais poderoso que estende seus tentáculos nesta
América latina irredenta porque elege políticos, cor
rompe polícias, lava dinheiro, invade cidades e cam
pos, estabelece casamatas em morros, favelas e lu
gares de luxo com mil e um disfarces. E desde jo
gos, inocentes iniciações e experimentais. E que de
pois conduzem ao cerco no final, onde a violência
está sempre e bem presente com assaltos, seqües
tros, corrupções, assassinatos, em que quase sem
pre morrem jovens, negros e pobres. Temos que lu
tar na Câmara dos Deputados, na mídia, na Igreja,
nos movimentos sociais, nos governos municipais,
estaduais e federal, no Ministério Público e no Judi
ciário, para juntos encontrarmos alternativas reais



MANIFESTAÇÃO A QUE SE REFERE·
O ORADOR:

MANIFESTO

LIA NÃO MORA MAIS AQUI

Maria Abadia Silva

Estamos em janeiro, segunda semana de 96 e
minha filha Lia não voltará nunca mais para casa.

Lia tinha recentes 22 anos, era alegre, extre
mamente afetuosa e transitiva com liberdade pelo
mundo holístico.

Desde pequena ela gostava de preparar sua
própria refeição: carne de soja, arroz integral, muitas
frutas.

Gostava dos bichos, sempre tinha um a seu
lado, agora era a Kete, uma americana cokier bran
ca, que nosso amigo Damião teve que enviar de
Nova Iorque, alguns dias depois de sua chegada ao
Brasil, no final de 94.

Tinha também anjos e guias, em especial Rosa
Clara que ela havia descoberto por ocasião do Pro
cesso Hoffman, em São Paulo.

Lia se preparava para a Quarta Dimensão,
um novo mundo em que anjos e pessoas, natureza
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para que o exemplo de Lia Brill e de tanta gente boa e vida, o planeta Terra vivessem em perfeita har-
consumida pela drogaldrogantes seja um ponto de monia.
parada nesta escalada da morte e da destruição hu- Na floreira de seu quarto tem um jardim onde
mana. Precisamos urgentemente de leis, vontade os gnomos, os cristais e as pedras, vindas de cada
política, políticas públicas, verdadeira segurança pú- lugar por onde passasse, recebem a luz e a energia
blica, recursos humanos e materiais para prevenir, dó sol que entra todos os dias.
educar, avisar, combater, controlar, reprimir o narco- ~ seu santuário, é claro, onde estão as pirâmi-
tráfico, os traficantes que ficam nas esquinas das fa- des e as árvores de pedras coloridas. As paredes
mílias, das escolas, dos bares, das festas, entregan- são cobertas de postais e cartazes, de John Lennon
do falsas sensações vivenciais. E assim inoculando a Gandhi e muiros, muiros anjos.
~enenos nas ~ei~s, nos estômagos, nos corpos da Bonita por dentro e por fora, cultivava um fres-
Juventude brasileira. cor de flor do campo misturado a uma desenvoltura

Vamos proteger nossa juventude. Drogada ou natural, fruto da sua espontaneidade.
não. Vamos estimular nossa juventude e a família Com seus brincos, anéis, colares, todos con-
para a educação, par~ o esporte,. lazer, prazer, para tendo um significado e estórias próprias, ela ia ex-
o trabalho, para a amizade, a satisfação, para a ale- pondo num mosaico a reunião de várias culturas da
gria d~ viver uma vida intensa~ente, sem medo de sua jLNentude.
ser feliz. V~mos todos const~U1r po~tes e estradas , Fez teatro, aquarela, capoeira, e atualmente
que ~ão del~em, abertas as vela~ de Juventude n~sta dava aulas de inglês.
Aménca Latina mconclusa de mil Br. Isto é posslve!. ,
Vamos lutar por uma mundo de indignação e solida- . Um dia, alguém bateu à nossa porta e levou
riedade. Um mundo de justiça social e de paz. Um mmha filha,para sempre. .
mundo de Deus onde certçmente estão todas as lias Um dia, alguém bateu à noss~ porta, levou ml-
roubadas de nossas eonvivências e da humanidade nha filha e a encontramos morta, Jogada em algum
planetária. Reajam coração e razão. Tenhamos co- lugar da cidade.
ragem para gritar mais alto do que esta e outras vio- Já tinhavisto e já tinha lido, como todo mundo,
lências. sobre outras Lias, incontáveis vezes.

Mas, eram outras. Por mais que me sensibili
zassem, eram outras, nunca a minha Lia.

Minha vez chegou. E por isso que posso dizer
a todos da solidão, do desamparo em que vivemos
todos nós, em uma sociedade impune, sem prote
ção, sem rumos, sem valores.

Aos pais e mães que, como nós, pais da Lia,
um dia sonhamos com filhos perfeitos, sadios e feli
zes é que dedico este profundo lamento.

Diálogos, afetos, terapias, missas, cultos,
viagens, lágrimas, gritos ajudam, mas não são su
ficientes.

Existe um mundo aí fora e o jovem tem que
sair por ele e este mundo está doente.

Nossos anti-sépticos, nossas trancas, mura
lhas, portões eletrônicos não impedem os micróbios,
as bactérias que, muito sorrateiramente, vão se infil
trando pelas frestas, pelos cantinhos e quando des
cobrimos já se alastraram, já nos corroeram com
suas garras poderosas.

As drogas, muito mais usuais que nossa imagi
nação alcança, são voláteis, estão no ar que respira
mos.

O jovem que as experimenta pode se livrar de
las, mas nunca de seus mercadores. Estes encer-
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ram nossas crianças em uma prisão e sentenciam
lhes a pena máxima.

Atenção a todos: quem ouvirá esse grito de dor
lancinante? Quero me juntar -aos outros gritos que
ainda não foram ouvidos. Quero me juntar às famí
lias das outras Lias, quero incomodar todos os ouvi
dos.

Quero que saibam que é insuportável, quedila
cera a alma, verga a nossa espinha~ quebra o nosso _
sonho.

Quero que este grito ecoe agora com a urgên
jia e a força de um raio para que todos ~scutem, to- .
dos sintam.

Que as vendas que tapam os olhos caiam e
possam todos enxergar o horror dessa violênci~

contra a vida.
.A violência que extirpou da minha filha oJuturo,

os sonhos, uma família, o amor.
E ela anda solta pelas ruas,vai às escolas, aos

clubes, bares, está em todos lugares.
Não posso aceitar que nos caiba apenas enter

rar nossos mortos.
Eu choro a perda de minha filha.

. Eu repudio e 'execro a violência por que pas-
-sou.

Eu conclamo os jovens a se unirem.
Eu convoco a sociedade a se manifestar.

Maria Abadia Silva, escritora e secretária municipal de Cultura,é
mãe da estudante Lia Brill, morta por overdose de cocafna aos 22
anoS.

_O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL -RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, apesar do expressivo número de
inscrição - cerca de 54.000 - ao Programa de Carta
de Crédito (Pró-Cred) da Caixa Econômica Federal,
apenas 12 mil dos interessados foram contemplados
oela instituição de financiamento. Estranhamente,
isso ocorre mesmo diante do preocupante déficit ha
bitacional, estimado pelos organismos ligados ao se
tor em 12 milhões de moradias.

As razões para tantas desistências são as mais
diversas, particularmente os entraves burocráticos
do próprio Sistema Financeiro de Habitação e a repen
tina especulação do preço dos imóveis populares, em
decorrência da discussão do próprio programa

Diante do fiasco das inscrições, a CEF já anun
ciou a revisão de alguns critérios para a concessão
dos financiamentos, de forma a facilitar o acesso
dos interessados ao projeto. Apesar da boa vontade
da Caixa, as medidas que vierem a ser adotadas

pouco contribuirão para mudar essa complexa reali
dade.

Entendo que o maior problema está no próprio
Sistema Financeiro de Habitação, que já atende às
necessidades dos trabalhadores, em especial os de
baixa renda. O próprio Pró-Cred é um exemplo des
sas distorções. Ao priorizar os trabalhadores com
renda entre 3 e 12 salários mínimos, o Programa só
financia no máximo 29 mil reais, quantia insuficiente
para aquisição de imóveis em melhores condições
de moradia.

Como a maioria das cartas de crédito está bem
abaixo desse valor, os interessados acabam desis
tindo do financiamento diante das dificuldades para
encontrar imóveis a preços realistas e compatíveis
com a capacidade de resgate do interessado.

Os problemas da habitação popular são ape
nas um capítulo do drama da falta de moradia no
País. Além da crônica falta de recursos, é cada vez
mais crescente o descasamento entre renda dos
mutuários e capacidade de resgate dos financiamen
tos, particularm~nte com o fim da equivalência sala
rial nos contratos habitacionais. Até mesmo a classe
média tem enfrentado essas dificuldades.

Com o esgotamento· das fontes naturais de fi
nanciamento - a Caderneta de Poupança e o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) -, o SFH
chegou ao fundo do poço. Para atender às necessi
dades dos trabalhadores, o Sistema deve passar por
uma ampla reformulação, além de buscar fontes al
ternativas de financiamento, seja através de recur
sos externos, seja através dos Fundos de Pensão,
que com um patrimônio líquido superior a 20 bilhões
de reais se constituem no principal instrumento de
alavancagem da' construção civil no País.

Esse é o caminho natural para se enfrentar o
crescente déficit'habitacional, <:jue se torna cada vez
mais preocupante em face do acelerado processo
de urbanização do País, que já conta com uma po
pulação de 121 milhões de habitantes nas cidades,
dos quais 56 milhões apenas nos 15 maiores cen
tros urbanos.

Para enfrentar esse desafio é necessário, an
tes de tudo, vontade política. Esta Casa não tem fal
tado com suas responsabilidades na busca de solu
ção para esse grave problema. A CPI mista instala
da na última legislatura fez um diagnóstico do Siste
ma Financeiro de Habitação e apontou exatamente
essas soluções para a reversão desse quadro. Pos
teriormente foi instalada uma Comissão Especial na
Câmara dos Deputados destinada a debater todos
os projetos relacionados com o setor, visando à
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aprovação de uma nova política habitacional para o
País.

A reversão do déficit habitacional exige a pro
dução de um mínimo de 800 mil moradias anual
mente, número que o País está longe de alcançar, a
menos que a moradia passe a merecer prioridade
absoluta das políticas governamentais, através de
programas massivos de financiamentos de constru
ção e até mesmo de materiais básicos, sem os natu
rais entraves burocráticos que acabem sempre com
prometendo toda e qualquer política governamental
nas áreas sociais.

O 8Ft AUGUSTO CARVALHO '(PPS - DF.
Pronuncia à seguinte discurso.) ...:;. Sr. Presidente,
srªs e 8rs. Deputados, o vendaval das, privatizaçães
andou um tanto tranqOilb no segundo semestre do
ano passado. Por isso, deixamos defer e de ouvir
aquela cantilena há muito repetida, seja dos prós,
seja dos contras. E isto, mais uma vez, nos permitiu
pensar Sbbré' a matéria,' a ver posições que pode
riam ou não ser reformuladas, substituídas, nega
das, reafil1118das.

Antes que nos cobrem uma posição sobre o
assunto, queremos repetir aqui o que já temos dito
desta tribuna Ninguém pode, a priori, definir o ta
manho do Estado, sua participação na vida econô
mica, na vida social. Isto, quem tem que fazer é a
sociedade, a quem o Estado terá sempre que servir.
Daí, esse mesmo Estado se irá montando - ou des
montando - assim que as necessidades sociais o
impuserem. Por isso, defender, de pronto, um esta
do mínimo ou um estado máximo seria um contra
senso.

Mas gostaríamos de chamar a atenção de nos
sos ilustres pares para um dos aspectos da questão
que nos parece relevante. ~ exatamente aquele que
decorre da defesa intolerante e intransigente dos
que vêem na iniciativa privada - e, por via de conse
qOência, no mercado - a salvação da Pátria.

Para esses senhores, a simples menção de
uma atuação estatal gera os adjetivos mais contun
dentes, onde empreguismo e ineficiência são as pe
dras de toque. De nada adianta - e isto é apenas
um exemplo - lembrar a todos eles que a Petrobras '
e a Vale, em suas áreas de atuação, estão entre as
maiores, as mais produtivas empresas de nosso pla
neta. De nada vale dizer que ltaipu, Furnas e, muitos
anos antes, a Siderúrgica Nacional e a Fábrica Na
cional de Motores, montadas pelo Estado, ajudaram
a iniciativa privada a encher seus cofres de dinheiro,
o mesmo dinheiro que, sorrateiramente, vão reme
tendo para o exterior, esterilizando-o na pátria de

origem, mas permitindo as grandes negociatas inter
nacionais pelos banqueiros dos grandes paraísos fi
nanceiros.

Para não nos alongarmos muito, vamos exami
nar um dos casos mais recentes, caso que nos pare
ceu ter passado quase que despercebido por nossos
meios de comunicação e que, é lógico, os ardentes
defensores da privatização alucinada e da iniciativa
privada não gostariam de lembrar. Refiro-me à Ca
raíba Metais. A empresa era particular. Pertencia ao
Grupo Pignatari. Com as estripulias de seu dirigente,
Baby Pignatari, o grupo foi enfiando os pés peJas
mãos, endividou-se ao máximo, notadamente junto a
bancos oficiais. E, quando esses recursos quase de
graça se tornaram mais e mais escassos, o jeito foi
ir entregando os anéis para não perder os dedos.
Assim a Caraíba passou a controle estatal.

Foi devidamente saneada - claro que com inje
ção de recursos públicos - e, novamente privatiza
da; sob o argumento de que empresa estatal é defi
citária, improdutiva ou, simplesmente, que o Estado
não tem que ser empresário, pelo menos em setores
da espécie.

Adquiriu-a o Grupo Arbi, muito conhecido nas
rodas da jogatina financeira pelo arrojo com que ar
risca grandes fortunas, com que faz jogadas de as
sombrar a quem já milita no setor há muito tempo.
Seria, portanto, a salvação. Seria a redenção da em
presa, livre, enfim, das peias de um Estado inócuo e
iníquo.

Isto, no entanto, não aconteceu, Sr. Presiden
te. Ao contrário, em pouco, muito pouco tempo - sua
privatização é de 1988 - retoma à situação de endi
vidada, de deficitária.

E qual a solução? Vendê-Ia. Mas não conse
guir um comprador da iniciativa privada e, sim, um
grupo de fundos de pensão de empresas estatais 
estatais, Sr. Presidente! Isto mesmo! - para salvá-Ia

Alguns mais apressados diriam que isto é ape
nas um exemplo a meio de muitos outros bem dife
rentes. Não discordo dessa defesa, que, no entanto,
segue sendo apressada. ~ que deveriam esses de
fensores ter em mente que pelo menos a ética em
presarial, a ética nos negócios deveria ser um pres
suposto básico para quem quer e deseje investir
contra o Estado, adquirindo empresas estatais e se
guir no setor produtivo, mas dependendo, exclusiva
mente, dos recursos de mercado e, jamá:s, dos es
cassos, escassíssimos recursos públicos.

A questão da Carafba Metais - que não é a
única, podemos afirmar - é por demais emblemática
para que os defensores da iniciativa privada se não
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abandonarem suas bandeiras possam, pelo menos, astúcia das castas conservadoras, que pintaram
reformular sua desabrida argumentação. com cores douradas e o velho e desgastado fardão.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa- O que é pior: encontraram quem se dispusesse a
se ao vesti-lo, trocando um passado de compromisso pelo

V _ GRANDE EXPEDIENTE menos teórico com o social pela suprema vaidade
de ostentar o título de Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre- Ocorre que certos cargos assumem a impor~
sidência quer agradecer a compreensão, a fidalguia
e o cavalheirismo dos dois oradores inscritos con- tância e contornos do espírito de quem os ocupa. No
cordaram com que esta Presidência prorrogasse o caso presente, o cargo de Presidente da República

não chega a significar fração do que a vaidade de'
período do Pequeno Expediente, dando oportunida- quem o ocupa pretende que signifique. Ser Presi-

,de a todos os Srs. Deputados que desejassem falar dente à custa de qualquer resquício de coerência,
,pudessem fazê-Io nesta tarde. '

traço fundamental na personalidade de q\Jalquer po-
Esta Presidência, nos termos do art. 18, § 2Q, lítico honrado', não engrandece ninguém. Ser Presi-

passa a direção dos trabalhos ao Deputado Elias Mu- dente sem autoridade, inquilino dos verdadeiros po_
rad, 'numa homenagem ao Estado de Minas Gerais. derosos e preposto de interesses minoritários de oli-

O Sr. Adylson Motta, §,29- do artigo 18 garquias seculares, jamais poderá ser considerado
do Regimento Interno, deixa a cadeira da enobrecedor.
presidfJncia, que é ocupada pelo Sr. Elias ~ verdadeiramente impressionante a habilida-
Murad, § 29- do artigo 18 dORegimenfó /n- de desenvolvida pelas classes conservadoras, sem-
terno. pre consorciadas com os oportunistas, de permane-

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Agradeço cer no poder" quaisquer q'cle sejam as circunstân-
aos gaúchos a homenagem. cias. As persànagens sucedem-se, encenam sua

Concedo a palavra ao .Deputado João Fassa- farsa medíocr~ €i, ainda quando desmascaradas,
relia, do PT de Minas Gerais, continuam a transitar no cen~ri9 político, sem o me- .

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pro- ncr escrúpulo. Até mesmO a medieval tradição de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e transmissão he~editária do ',poder encontrsespaço
Srs. ,Deputados, com a cordialidade 'de Minas e a nesse panorama surrealista."
dor de milhões de brasileiros que se sentem excluí- . Há muito pouco tempo;. um certo Fernando
dos de uma vida mais digna, assomo à tribuna desta Collor (ou FC) protagonizou o que seria uma panto-
Casa para denunciar o que consideramos um ato de mima não foss~m as conseqüências trájicas para a
traição a toda uma Nação. O descaso com que são imagem do País, no que pertine à sua seriedade e à
tratadas, pelo Governo, as questões sociais" hoje, de seus homen.s públicos. O discurso populista dos
no País, beira uma conduta criminosa, qualificada descamisados .é as bravata~, de Indiana Jones ser-
por premeditação e por requintes de crueldade. viam de cortina de fumaça para uma corrupção sem

Ocupo este espaço para apontar a incúria de precedente e para a implementação do projeto neoli-
um Governo que se instalou pretensamente legitima- beral em sua forma mais pervesa, agravando e sedi-
do por milhões de votos e hoje ignora solenemente mentando as desigualdades, submetendo o País de-
oseus eleitores, para cuidar tão-somente de seus pro- finitivamente ao poder econômico internacional.
jetos megalomaníacos e da satisfação de vaidades Alardeava-se a ingovemabilidade, para o que a solu-
pessOais. O produto FHC, comprado por eleitores ção seria a revisão do texto constitucional. Logo, po-
pelo altíssimo preço de seus votos, mostra-se exem- rém, deu lugar esse processo aos escândalos que
pio perfeito e acabado de propaganda enganosa, deixaram a Nação perplexa, ficando evidente que a
demonstrando, mais uma vez, o poder do marketing ingovernabilidade decorria, tão-somente a desones-
e o império da mídia nesses tempos neoliberais. tidade dos governantes.

Quando todos nós pessávamos, num passado Hoje, sob a condução de outro Fernando (ou
recente, que havíamos banido definitivamente tais FHC), o País assiste a uma triste reprise. O compro-
mazelas do nosso cotidiano, quando acreditávamos metimento com o projeto neoliberal é incontestável e
na iminente inauguração de um novo período na resta evidente a partir mesmo do discurso - e ação
nossa vida política, marcada pela ética, pelo com- - governamental, ditando as tendências do momen-
promisso com o resgate da imensa dívida social que to, tão a gosto da política do Fundo Monetário Inter-
avilta nosso País, a Nação foi vitimada de novo pela nacional: flexibilização de direitos, como condição
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prévia à conquista da modernidade; privatização,
como meio de redução à condição de Estado míni
mo; reforma,constitucional, como requisito para a re
cuperação da governabilidade do País; incentivo tri
butária paratornar o País atraente ao grande capital.

, ,

Ora, tais standards já se constituem, há muito,
na conhecida base desse projeto de rendição incon
dicional àilwestidado capital multinacional, que so
lapa a independência e a soberania nacionais, e cu-
jos resultados já são deJop9s conl)ecidos: a paupe
rização çfa l)1a~,~ ~raqalttadora, ," a aceleração dos
processosde,concentração de rendae. a evasão de
divisas. ,As expressões. empregada~, pelos neo-so:
ciail) ,de·p!~ntão já se encontram velhas no glossário
neoliberaL

Ouço com prazer o ilustre Deputado Pedro Wil
son.

.. O Sr. 'Pedro Wilson -' Ilustre Deputado João'
FassareHa, professor, .pólItico de prestigio em Minas,
especialmente na região da progressista Governa
dor Valadar~s, V. Exª-,"'nestatarde, 'brinda-rios com
profunda reflexão. Desejàmos, commuita esperança
com muita, convicção, que 'possa tomar-se Prefeito'
daquela cidade de Minas Gerais. V. Exª faz acertada'
análise, da História deste País: as elites sempre·ten'"
tam mudar. para deixar,tudo como está; os discursos,
das campanhas são esquebidos os Governos, quan:!'
do assumem o poder.;. transformam esse poder na
continuação das elites'. do passadol ,Parabenizo V,
Exª por esse discurqo· que vem de Minas Gerais
para no Planalto Central' fazer ecoar uma advertên-~

cia: ou nós políticos' nos comprometemos com as
traos{QrmaÇôes sociais.,e econômicas do País, ou
daqui a pouco o povo. o, fará. O importante pronun~,
ciamentode V. Exª leva:rjos a todos'nós, situação e,
oposição, a fazermos!JIrna reflexão,s~bre nossa res
ponsabilidade neste final de século, (Ia virada-de mi
lênio. Oxalá possamos todos cOlllE1morar o ano'
2.001 com reais mudanças no Brasil. Parabéns, no
bre Deputado João Fassarella, Liderança da Cidade
de Governador Valadares que muito 'Honra o Partido
dos trabalhadores e a' Câinara dos Deputados.

o SR. JOÃO FASSARELA - Nobre Deputado
Pedro Wilson, agradecemos a V. E~~ o aparte, que
incorporamos ao nosso 'pronunciamento.

I " :~ •

Devo dizer a V. Exª- que, com relação à Cidade
de Governador Valadares, faremos ,o. possível para
que o desejo de V. Exª se concretize. Esperamos
poder contar com sua colaboração·· no Governo de
Goiânia, do qual, tenho certeza, v. Exª-. participará,
e, sem dúvida alguma, honrará o Partido dos Traba-
lhadores e o Estado de Goiás. -

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, escân
dalos igualmente não faltam a este, Governo. Ainda
na fasada ca01panha eleitoral à Presidência.da Re
pública, o escândalo daparabólica põs a descoberta
toda a trama de promiscuidade entre candidato, po
der oficial e capital quando ficou patente O uso.da
máquina estatal para veic\.llar, pela Rede Globo, a
campanha de FtlÇ. O, $~. RlJbens Riéúpero sEmten
ciou o que se .confirmaria ,mais tarde' como marca
definitiva do Governo: Não tenhoescrúpul()s,-:.afir...
mou. Este vaijc~ni() .s.~ria· conformado, mais tarde,.e
se4 alcance seria ainda .maior. Ninguém nllíre quah,
quer pudor num _Governo·que não hesita·,ern barga
nhar votos no Congresso com benesses no financia
mento da dívida agrícola, em fa)lor de .lima, '9?~1a
que há séculos d,omirta o Pa(s..·,Ninguém corre para
prppalar ,que·a ,caneta.que, nomeia à mesma, que
exonera, numa,indicação de mão dupla, ·no, ~el}tiqq
de que. os, resistentes' aos.propósitos governamen
taif?s,erão.inapelavelmente, degolados, enquanto os
aproveitadores, e' .fisiologistas ,terão,s,il)al, ,yerc!e pa.r~

seusagradqs e vassalagens, no melhor estilo da.ve
I~a máxima, hoje nada franciscana. É dando que se
recebe.

, ...,As piores. expectativas seriam' confirmadas
diante de episódio da esCuta telefôniCa que flagrou o .
Chefe,do Cerimonial do' Palácio do, Planalto em in
disfarçavel ,exercício .de tráfico deil)f1uê,ncias. p,Go
vernQ' agiu rápido,- ,bem ao seu estilo. Primeiro" ten
tou abafar ocaso e, ante a insistência da impr.ensa,
tratou de instaurar sindicância para encontrar osres
ponsáveis peJa escuta.

A instalação de'uma escuta clandestina é fato
grave o inadmissível no modelo democrático e deve'
ser 'repudiada,sém dúvida. Fica no- ar, entretanto,
uma pergunta: e quanto ao delinqÇJente que se valia
da função pública privilegiada para granjear fav.Qres
a empresas privadas em seu próprio proveito? Toda
discussão deixou delçdo um pequeno detalhe: um;
crime havia sido cometido. O Sr. Presidente dáHe-'
pública foi cientificado e, objetivamente, em relaÇão
ao criminoso adotou uma única providência: promo
veu sua indicação ao posto de Embaixador no Méxi
co. Não se objete que a gravação obtida não pbde
ser considerada como prova, dada a ilicitude de sua
obtenção, porque, de fato, nesta Casa legislativa, o
Sr. Júlio César confirmou a veracidade de todo o
teor das conversas mantidas, ensejando, dessa for
ma, provas robustas e absolutamente legítimas de
que os fatos em questão efetivamente ocorreram. '.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Sera
fim Venzon.
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o SR. SERAFIM VENZON - Prezado amigo e
nobre Deputado por Minas Gerais, João Fassarella,
ao ocupar esta tribuna, venho parabenizá-lo pelo
pronunciamento que V. Exª- ora faz, chamando aten
ção para o fato de que a elite dominante deste País,
sem dúvida alguma, é responsável pela forma como
estão sendo conduzidas a economia e a indústria
nacionais. Essa crise que atualmente reina no Brasil
só tem um lado bom, que é a estabilidade da moe
da, mas que tem demandado uni custo soCial muito
grande, quê' está levando' a sociedade brasileira a
joisextremos: 'o 'extremàrTienterico' e o 'extrema.:. '
mente miserável. Isso, naturalmehte,' interessa'àS,
elites e aos vendilhões da Pátria brasileira. Nesse
sentido, assirtl coinó V. EXª, diversos Deputados
desta Casa têm-se manife'stado, o que deve ocorrer
sempre: 'meSmo que' ·sejamos 'a. minoria,' uma úniCá
voz'no deserto. E devemos alertar'á soCiedade·bra
sileira para o fato de que, da forma como alguns
mandões deste'Pàís -estão CóndUzindo nossa econo,.;
mia~ seguramente a sociedàéle' brasileira' súcumbirá
entre ,a riqueza eXtrema e a miséria absblUta. Para':'
béns 'pelo pronunciamento; Essas verdades devem
aqui ser ressaltadas diariamente para que o Con
gresso Nacional 'se una 'na busca de ,uma melhor
condução da sociedade brasileira:

O SR. JOÃO FASSARELLA - Agradeço ao .
ilustre 'DeputadoSerafim -Venián á aparte, que fn
corporamos ao nosso pronunciamento. Reafirma
mos que se a estabilização da moeda não vier
acompanhada de melhores condições de vida, de
melhor distribuição de renda, da erradicação da mi
séria e da pobreza em nosso País, se tornará um
fato que apenas beneficiará aqueles que ao longo
da História já tiveram seus privilégios assegurados.

Ouço com prazer o nobre Deputado Carlos
Magno.

O Sr. Carlos Magno - Nobre Deputado João
;assarella, nós, como membros do Partido da Fren
te Liberal, partido que dá sustentação aà Governo
nestá Casa, também queremos trazer a público nos
sa preocupação com a questão social. O Governo
tem tomado somente o caminho da estabilidade da
moeda, que é fundamental, todos sabemos, mas
também é preciso cuidar do equilíbrio social da po
pulação brasileira. Estou vendo, pelo Brasil afora
eu, que sou do Estado de Sergipe, do Nordeste bra
sileiro -, a miséria cada vez maior, capeando, e a
ninguém interessa a miséria, nem à própria elite,
que tem sido burra, ao longo dos anos, por deixar a
miséria aumentar. Hoje, se alguém sai às ruas com
um carro novo, é seqüestrado. Se seu filho vai à es-

cola, é seqüestrado. Uma pessoa pode ser assassi
nada simplesmente por ter bens. Tudo isso é fruto
da instabilidade, do desequilíbrio social. A elite brasi
leira, aqueles que fazem o poder, tem de acordar e
buscar a solução o mais rapidamente possível para
esse desequilíbrio social. No Brasil existirá pobreza,
sim, como existirá pobreza em todos os cantos da
Terra. Mas que se possam eliminar a miséria, a ex
clusão social, e dar vida digna a toda a população
brasileira. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento, e
quero que meu aparte seja de fundamental impOr-'
tância para ecoar'no PaláolC:>do Planalto a preocU"
pação de um Deputado da bancada góvernista,rTiàs .
que está vendo; a olhos claros, o desequilíbrio social
e o desemprego cada vez maiores, e as autoridàdéS
do Governo continuam a dizer que.o problema é so
mente setorial. Claro, é setorial, e ocorre em todos
os setores. Essa situação é p~eocupa,nte.e p, Gpver
np, ~em de tomar rapidamente medidas emergen:
ciais.

'" O SR. JOÃO FASSARELLA ~ Agradeço ao,
ilustre Deputado' o aparte.. aponto de,vista de 5.'
Exª, como membro de um partido de' apoio ,ao Go..,
vemo, mas aberto e reconhecendo o agravamento
daquestão social brasileira, éde fundamental impor...
tância para que a autoridade maior do Governo tome,
consciência da necessidade de reduzir os desequilí-'
brios sociais em nosso País; melhorando a distribui
ção de renda e atentando também para os desequilí...
brios regionais, uma vez que algumas regiões conti
nuam crescendo, enquanto outras vão empobrecen
do cada vez mais, como é o caso do Nordeste.

O Sr. Carlos Magno - Deputado, sou o Depu
tado Carlos Magno, de Sergipe, para que fique gra
vado e possa ecoar no Palácio da República.

O SR. JOÃO FASSARELLA - Agradeço a V.
Exª a participação.

Retomo meu pronunciamento.
Notável, ainda, no caso, o empenho do. Senhor

Presidente da República par9 salvar o projeto Si~

vam, mesmo diante de todas as evidências ,de frau
de, mesmo com a pressão da sociedade. A lnsus'pei
ta Sociedade Brasileira para o Progresso da Cíência
- SBPC, afirmou categoricamente a existência de
condições de implementar o programa com tecnolo
gia exclusivamente brasileira, com evidentes benefí
cios para o País, preservando-se a soberania do
nosso território, gerando-se empregos, investindo-se
no progresso científico e adotando-se um modelo
compatível comas peculiaridades nacionais. Estra-'
nhamente, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so optou por desprezar a tecnologia nacional, cur-
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vando-se vergonhosamente ante a pressão de go
vernos estrangeiros, ãvidos por carrear alguns mi
lhões de dólares de divisas para seus países. Bilhe
tinhos, contatos telefônicos, visitas pessoais;o trãfico
de influência internacional 'operou-se como se esti
vesse em jogo a nomeação 'de algum assessor a pe
dido de a1gl,lm amigo.

OCorre' que, no cas(), ,não se tratava de uma
nomeação para um cargo subalterno, mas de ques
tão de segurança, pertinente à soberania nacional.

Demonstrou ainda o Presidente, com seu erTt
penho na sol~o'f~yp,rãver aos afilhados do Presi
dente nort&-americano" a preocupação com a gera
ção de milhares de novos,empregos, indispensãveis I

às,uper~Çà<;>d~ graye,.crise social gerada pelo de
semprego .,;,.não no Brasil, mas nos Estados Unidos
da América. Para os brasileiros restam a decepção,
o descaso, ,~esestír~lI..llo, e; como jã firmado anterior-
mente, a flexibilização de 'seus direitos.' .: '

" • •. t, !.: I . I '. II '

Nem mesmo o confisco faltou~o processo,de
identificaÇã.o, entre ó ~G9verno d,e Fernando, Ço"o~ !:l
o de fel11~~c10 H~nriq4e ~ardoso.,Após o vergonho-'
so roubo das poupanças dos cidadãos no último Go
verno, este de agora pretende confiscar o aumento
do funcionalismo público, sob a ridfc.ula justificativa
da necessidade de reduzir custos, para adeql,lar o
OrçàmeÍlto.' TUdo isso' em função da brava posição
desta Casa, ao rechaçar a'vergonhdsa tentativa go:"
vernamental de escorehar ainda mais' os jã mingua
dos proventos de aposentadoria dos servidores,com
a instituição de contribuição para os inativos.

O Governo comporta-se como 'o pior dos em-'
pregadores, propondo a opção entre o calote em
seus servidOres ativosb'ti o assalto aos inativos.

Ajuste rio Orçamento faz-secam corte de mor
domias e revisão de projetos megalômanos; com o
cancelamento de contratos bilionãri<;>s, que, concebi
dos espuriamente, rendem mais propinas que bene
fícios ao País, tal como o famigerado,contrato com a
Raytheon, que a sociedade exige seja imediatamen-
te cancelado. ' ,

Inevitãvel e triste é a conclusão de que do pa
ralelo entre FC - isto'é, Fernando Collor - e FHC 
Fernando Henrique Cardoso -, talvéz a maior dife
rença resultante seja mesmo a letra H, de hipocrisia,
sem querer dar a esse termo um dirãter ofensivo.
Com efeito, a semelhança de propósitos e a identi
dade de projetos pretendem disfarçar-se na sutil di
ferença de estilos. Jã se afirmou, alhures, que vive
mos, hoje, sob uma ditadura bailarina, a mais bela~
delicada e perigosa de todas as ditaduras. O Presi
dente poliglota enche os olhos e ouvidos ingênuos

dos espectadores da mídia televisiva, ao discursar
em francês, inglês e espanhol. Ao transitar com de
senvoltura em palãcios, em sedes de governo, entre,
reis, rainhas, primeiros-ministros e presidentes de
Estados estrangeiros, concretiza em todos os seus
tEmnos o dogma de que o Presidente da República é
alguém muito diferente do povo, advindo de uma li-
nhagem quase divina. ,

,Como uma I,egião ,de gatas borralheiras, o povo
assiste ao arremedo de Cinderela, realizando-se,
diante da tela da TV a cada aparição do Presidente
em cenãrios glamourosos" da, mesma forma., com
p~oced~ logo em seguida, 'ao sintonizar a novela d~i
ott~ "

Pobre povo brasileiro!
Desse fascínio oriundo de uma imagem'cuida

dosamente construída segundo os preceitos ortodo
xos do marketing.político, aproveita-se,muito bem a
elite dominante para impingir suas regras de espolia
ção inescrupulosa e sua cultura de submissão e
medo. Quem não teme, hoje, engrossar as fileiras
dos desempregados? Quem, não se apavora com a
perspectiva de uma aposentadoria que não assegu-
ra o sustento bãsico? '

" ~15respostas estão na ponta da língua dos,apli
cados alunos doneoliberalismo e da política interna-",
cion'alista do FMI. O Sr. Paulo Paiva, Ministro do
Trabalho, aponta para a flexibilização dos direitos
trabalhistas como única alternativa para0 des~rn
prego: Quer dizer, com isso, que a responsabilidade
pela manutenção do emprego deve ser imposta ex
clusivamente ao trabalhador, dependente economi
cament~ e absolutamente incapacitado de reagir á
investida capitalista. Nem o empregador deve :qual-,
quer tributo ético, limitando a exploração ao huma
namente tolerãvel, nem o Estado assume qualquer
responsabilidade pela preservação do bem-estar ,so
cial. O empregado que se vire sozinho, barganhando
seus mínimos direitos e garantias em troca de seu.~

sustento. Enquanto isso, o Governo ocupa-se de ta3
refas mais importantes, como a farta distribuição de
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, inclu
sive para financiamento da dívida agrícola e de ,inú
meros outros projetos da iniciativa privada.

Ao mesmo tempo, o Sr. Reinhold Stephanes,
Ministro da Previdência, não vê solução para o sis
tema previdenciãrio brasileiro senão aumentar o
tempo de contribuição do trabalhador, limitar em va
lores ainda mais baixos as aposentadorias e consa
grar às entidades de previdência privada a comple
mentação dos benefícios, de modo a permitir ao tra
balhador alguma dignidade na sua velhice. Em ne-
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nhum momento questiona-se a incOrnP.~tência ge- das ou mesmo de engendrar situações cujos frutos
rencial da Previdência, que fez escorrere", para os possam ser colhidos após o período de governo. Em
ralos da desídia e da corrupção milhOeS cJe dólares, verdade, nenhum desses senhores pode merecer a
como fartamente noticiado pela impreflili. Os técni~ qualificação do homem público, porque são homens
cos da Pasta gerida pelo Sr. Stephanes 010 são ca- da iniciativa privada e, como tais, trabalham em prol
pazes, sequer, de mensurar, com SegLJfi"ea, o patri- dos interesses dessa mesma iniciativa, de.onde ad-.
mônio da Previdência Social, tampoIJÇO I) tamanho vêm o seu sustento e a sua riqueza., NãÇ> .se ,pode
da dívida a ser recebida dos inadin'1pII!!FlMa: os em- esperar deles qualquer compromisso com a socieda-
presários, 'inclusive de grande portelP OGoverno, de, com os excluídos, com os miseráveis, porque
consabidamente o maior devedor dfl Ptevidência isso não faz parte das preocupações,CQmun;; a um
Social. homem de negócios. Resta saber o que estão fazen-

11 Qual .~ .moritànté de reCursos ~@~ados da do todos eles, inclusive o homem' de negÓcios em'
P{revidência para outros setores dó @OVerno, em que se converteu o ex-professor de, Sociologia, à'
proveito de projetos megalômanos, gr'ifldes empre- frente de um País que tantas dívidas tem para com o'
sários e autoridades corruptas, e quaiS QI mecanis- seu povo e tanto anseia por dignidade, justiça esoli-
mos disponíveispara'r'everter esses reOY"os à sua dariedade. '
destinação original? Talvez 'com respoltli,a essas Sr. Presidente, concluo, chamando a atenção
perguntas fosse possfvel explicar por qOI aexplora-' desta Casa para o fato de que não há alternativa: ou
ção'do setor previdenciário é tão lucrativ••,ambicio- voltamos o rumo da Nação brasile~ra' para a justiça
nada"pela iniciativa- privada e, ao mesmO tempo, tão', social, para a distribuição da renda, para 8:s pfiorida-:
despràzadapelo Estado. . . ' , , , des públicas em favor dos menos assistidos, ou es-

, Nada disso, porém; preocupá 'o GOVerno;, 'nem' taremos, caminhElndo p~ra' ~ cll~strofe s?çi~l,' par~ ~.'
o Sr. Stephanes, cuja relação eqm as empresas de construção de um PaIs que não se' dIgnificará os
previdência privada é tão próxima, quase familiar. s~us membros e' para um Governo que não' terá o

, "O mesmo aplica-se ao Sr. Bresser:P~reir~, Mi:- r~sp~i~ ~a soci~ade. (Mui~o: ~,em,!) """"'"
nistro Cla Administração, 'qUe ,pretende' iMJ)lementar, '. ' , O SR. TILPEN SAN'n4Ç;() ,~ Sr. Presjdente,_,
em relação ao.serviço púplico, toda a 5"'8 experiên-, peçoa palavra pela ordem.
cia acüimilada quándo geria supérm~.rC8dOs ~m S,ãa , , O SR. PR~SIDENTE.'(Elias' Murad), ...·Nobre
Paúlb'. 'As conseqüênciàS de seus experimentos' ta:- Dep~do Tilden Santiago, estamos no Grande Ex-
boratoriais são de' todos. conhecidas, inolLlsive dele pediente e o segundo orador jã .Sé encontráprésen-
próprio':'" o Sr. Bresser Pereira hã algurTl tempo mo- te. Se S. Exª concordar em ceder um ou dois minu-
veu. reclamação trabalhista 'contra seu empregacl0r tos a V. Exª, esta I?residência nada tem a opor..Con,,: ,
para reivindicar nada menos do que diferenças sa.la- sulto o Deputado,lvandro Cunha Lima se concorda. '
riais 'decorrentes da inconstitucionalidade do Plano O SR.IVANDRO CUNHA LIMA -DoLi meu as-
Bré~ér! sentimento.

'In~~rpelado~'- esses senh?res térão s~mpre. a , O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Concedo
mes~a resposta: Estou desvmcul~~o temporana- a palavra ao nobre Deputado Tilden Santiago. .
mente, mas tenho que manter atiVidade rentável ' . . . , , '
~ara o futuro. Resta saber se é possível desvincular- . O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem re-
se temporariamente da atividade que é encarada, Visão do orador.) - Agradeço ao nobre colega, como
afinal, .como a verdadeira profissão desses senho- também ao nosso Presidente. .
res. Resta saber até que ponto é possível estabele- Sr. Presidente, queria comunicar a V..,Exª- e
cer um hiato efetivo no relacionamento tão íntimo aos nobres colegas aqui presentes a presença, em
deles com seus clientes, já que qualquer informação nossa Casa, do filósofo, teólogo, pensador e escritor
ou acesso privilegiado poderá constituir vantagem Leonardo Boft, ql.Je pela prim~ira vez visita o Legis-
indevida, eticamente reprovável e penalmente puní- lativo brasileiro. Estou acompanhando-o pela Casa,
vel. Resta saber, ainda, se, com retribuições que o mostrando como funcionam os nossos trabalhos.
próprio Presidente da República reconheceu, no iní- Com grande interesse esse amigo, teólogo e pensa-
cio' do seu mandato, insuficientes para cargos de dor vem aqui, tem indagado muito sobre nossa vida,
maior responsabilidade, será possível a esses se- como trabalhamos, como trabalham os partidos,
nhores resistir à tentação de complementar suas qual a dinâmica da Casa. Queria comunicar ao Pre-
rendas a partir dos frutos de suas atividades priva- sidente e aos demais colegas e deixar escrito nos
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Anais essa histórica visita que se deu hoje pela pri- devem procurar o seu sindicato, associação ou a Fe-
meira vez. deração dos Trabalhadores na Agricultura antes de

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Associa- procurar o banco.
mo-nos às manifestação do.nobre Deputado, conter- Uma coisa, porém, está clara: o Governo não
râneo e amigo, Tilden Santiago, nesta homenagem tem proposta para alavancar a agricultura brasileira.
que presta ao grande filósofo Leonardo Boft, que ora A estrutura da terra não foi modificada, a reforma
nos visita. agrária não sai do papel, não existe uma política

Desejamos a S. Sª um bom trabalho em nossa mais justa de crédito agrícola, assistência e exten-
Capital e também nos colocamos à sua disposição são rural, estradas vicinais, armazéns e incremento
naquilo que estiver ao nosso alcance. de pesquisa, ciência e tecnologia voltada para o

Bem-vindo a Brasília, nobre filósofo Leonardo campo.
O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) ~ Agradeço

Boft. ao nobre Deputado Ivandro Cunha Lima, do PMDB
Parabéns. da Paraíba, a colaboração e a tolerância ao ceder
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço alguns minutos de seu tempo. V. Exª não será preju-

. a palavra pela ordem. dicado porque faremos a compensação devida.
O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Tem V. Com a palavra o nobre Deputado IvandroCu-

Exª a palavra. nha Lima.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revis'ão O SR.IVANDRO CUNHA LIMA (PMDB.,.. PB.

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre De-
os trabalhadores rurais estão reivindicando que o 'pl.Jtado representante do -Estado de Minas Gerais
prazo para habilitação e securitização ou àlonga- Elias Murad, srªs e Srs. Deputados, neste início de
mentodas dívidas, contraídas até o dia 20 de julho ano, alguns índices econômicos relativos ao desem-
do ano passado, seja ampliado para até o dia 29 de penho de nossa economia, no ano de 1995, come-
fevereiro. É que as distâncias na Amazônia e o redu- çaram a ser divulgados por vários organismos .do
zido número de agências bancárias dificultam o d~s- Governo, Organizações Não-Governamentais e in-
locamento dos produtores rurais, especialmente ternàcionais. O estudo aprofundado e pormenoriza-
nesta época do ano. do desses dados é da competência de especialistas

Ainda existe muita polêmica sobre a utilização e deverá levar algum tempo até sua análise e divul-
ou não dessa possibilidade de alongar a dívida do gação. Entretanto, numa primeira apreciação, e, do
crédito rural em até seis anos. Enquanto os peque- ponto de vista de um Parlamentar preocupado com
nos agricultores lutam pela liberação de míseros os destinos de sua Nação, ressalta a perigosa traje-
R$280 milhões para o financiamento da safra agrí- tória pela qual o Governo Federal tem direcionado
cola 95/96, o Governo Fernando Henrique Cardoso sua política econômico-financeira.
faz acordo com os representantes dos grandes gru- Dados recentes divulgados pelo Banco Central,
pos econômicos ligados à agricultura de exportação, pela Secretaria da Receita Federal, pela Secretaria
para alongar a dívida e vai liberar R$7 bilhões do de Informações sobre o Comércio Exterior e pela
Tesouro Nacional para lastrear o acordo. Secretaria do Tesouro Nacionallevam-nos a concluir

Entretanto, como a Lei nº- 9.130, de 29 de no- que há uma desastrosa política de endividamento in-
vembro de 1995 e a Resolução nº- 2.200 instituíram terno, bem como uma insuportável política recessiva
a possibilidade de todos os projetos financiados pelo que continua a ceifar milhares de empregos mensal-
FNO (Fundo Constitucional do Norte) serem benefi- mente. Apesar da sempre otimista insistência do Ex-
ciados pela securitização, a CONTAG e as Federa- celentíssimo Senhor Presidente da República em
ções dos Trabalhadores na Agricultura estão orien- afirmar que está tudo bem e que povo desemprega-
tando os pequenos produtores a ingressarem com o do é de origem estrutural, devido as novas tecnolo-
pedido de escalonamento da dfvida no banco da sua gias e métodos produtivos, insisto em que este não
região pessoalmente ou por intermédio do presiden- é o motivo do elevadíssimo índice de desemprego
te da associação de cooperativas. O banco tem pra- que se vem agravando mês a mês, semana a sema-
zo até o dia 10 de junho deste ano para realizar o na, dia a dia. A razão maior, Sr. Presidente, srªs e
processo. Se até lá alguém não achar vantajosa a Srs. Deputados, é uma política econômica equivoca-
negociação do seu débito, o cliente pode desistir. da que, na pretensão de estabilizar a moeda nacio-

De qualquer maneira, os pequenos agricultores nal, trouxe uma escandalosa política de juros altos.
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Não temos registros anteriores de juros reais
de mais de 200% ao ano, cobrados por empréstimos
pelos bancos e cartões de crédito e mais de 55% de
juros reais ao ano pagos aos aplicadores do merca
do financeiro. É difícil encontrar estatística em qual
quer época, em qualquer país organizado do mundo,
em que fossem praticados os índices de juros da
nossa atual política econômica. as resultados, em
conseqüência, não poderiam ser mais desastrosos.

Estive nesta tribuna no dia 18 de outubro de
1995, quando alertei os meus nobres colegas e soli
citei com veemência ao Senhor Presidente da Repú
.,blica que revivesse sua política monetarista recessi
va e optasse pela produção. Mas apesar dos dados
inquestionáveis divulgados na ocasião pelo IBGE re
velando a tendência recessiva da economia e dos
índices elevados e progressivos de desemprego di
vulgados por todas as instituições que cuidam do as
sunto, o Governo Federal, insensível, persiste na po,..
lítica de juros altos. Até membros de sua equipe re
conhecem as distorções, conforme declarações do
Ministro da Agricultura, Andrade Vieira, que culpa a
política de juros altos pela insolvência generalizada
na agricultura e em outros setores da economia.

Na semana passada, o Banco Central provo
cou uma intervenção no mercado, não para conter a
alta de juros, mas para não permitir que eles caís
sem. as próprios banqueiros reconhecem a necessi
dade da revisão dessa política que poderá levar to
dos à insolvência, inclusive, o Estado. E ninguém
deseja.

A paranóia da qual parecem estar acometidas
nossas autoridades rnonetaristas, quando se fala em
liqüidez, fez com que o Banco Central, devido à na
tural e esperada expansão monetária de dezembro,
fizesse um leilão informal de títulos para vencimen
tos em 30 de janeiro a juros de 3,58%, quando a
taxa de juros do ovemight ajustava-se em 3,40, o
que acabou reconduzindo a taxa efetiva do mês
para 2,60 em vez dos 2,54 projetados para o mês de
janeiro.

Este é o sinal claro da política errada adotada
pelo Governo Federal. Quando o mercado entende
que é hora de baixar as taxas de juros, o Governo
intervém com receio de que o excesso de Iiquidez
venha a desorganizar seu plano econômico de moe
da estável. Em contrapartida aos juros exorbitantes,
como um passe de mágica, a dívida pública foi ele
vada em mais de 50% em apenas um ano.

as Estados, em sua maioria, estão incapacita
dos de honrar seus compromissos devido ao atual
nível de endividamento. Essas obrigações acabarão

sendo transferidas ao Governo Federal que, afinal, é
quem tem a responsabilidade última sobre elas.

O Governo do Estado de São Paulo, que de
tém a metade da dívida interna dos Estados,teve
seu passivo acrescido em 40 milhões de reais no fi
nal de 1994, para mais de 60 milhões em fins de
1995, devido à elevada taxa de juros e obtenção de
novos empréstimos contraídos para a rolagem de
inadimplência.

Até os Estados mais saneados, como é o caso
do meu, a Paraíba, que não contraiu nenhum em
préstimo desde 1991, devido às altas taxas de juros,
viu seu débito crescer, entre 1974 e 1990, de 790
milhões de dólares para 1,7 bilhão de dólares, em
1995. Tal desproporção di.ficulta a.administração do
Estado e inviabiliza qualquer programa de investi
mento. As dívidas contraídas pelo Governo Federal
e pelos Governos Estaduais, que juntas superam os
200 bilhões de reais, poder:n destruir qualquer pre
tensão de estabilização da economia a média e lon
go prazos. E não será Com a venda de estatais,
como a Vale do Rio Doce, dentre outras, que se
conseguirá deter a progressão do endividamento pú
blico interno e externo. Todas as estatais que se en
contram no rol de privatizaç6es do BNDES, após se
rem vendidas, não serão sufiCientes para pagar os
juros da dívida interna e externa no ano de 1996,
caso o Executivo insista na atual política de juros
elevados.

as encargos dos compromissos internos e ex
ternos da União consumiram 12,3 bilhões de reais
de recursos no ano passado, com uma despesa de
26% maior que a de 1994. Se adicionarmos os en
cargos das dívidas dos Estados, que devem tanto
quanto o Governo Federal, e mantidas as taxas
atuais de juros, teremos uma cifra superior a 30 bi
lhões de reais a serem pagos até o término do ano
de 1996, sem incluirmos os pagamentos com juros,
atinentes ao Título do Tesouro Nacional, que ficam
na carteira do Banco Central, que somariam outros
3,5 bilhões de reais.

as números divulgados pela Secretaria do Te
souro Nacional nos revelam um déficit operacional
de 1% do PIB para o ano de 1995, o que não é bom,
mas não é tão ruim quanto o desempenho da balan
ça comercial, que teve um dos piores desempenhos
nas últimas décadas, com um déficit comercial supe
rior a 3 bilhões de dólares, bem diferentes dos sal
dos positivos de 91 , que foi de 10 bilhões e 579 mi
lhões de dólares; de 92, de 15 bilhões e 239 milhõ
es; de 93, de 13 bilhões e 341 milhões e de 94, de
10 bilhões e 440 milhões de dólares.
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Ao interpretarmos os itens de importação e o
seu eventual benefício à populàção, verificamos que
não houve por parte do Governo Federal uma preo
cupação maior em estimular a importação de bens
de capitãl, equipamentos diversos para uso científico
e tecnológico, ou para uso em nossos hospitais. En
tretanto, a importação de bens de consumo duráveis
e não-duráveis teve um aumento significativo quan
do comparada às importações de 1994, destacando
se os automóveis, que tiveram um aumento de
106,7%, os eletrônicos, que tiveram um acréscimo
de 89% e os produtos de consumo não-duráveis
acrescidos em 99%, se comparados à pauta de im
portações relativa ao ano de 1994. Acrescente-se a
isto, Sr. Presidente, SrªSe Srs. Deputados, as ope
rações irregulares de importação, que estão sendo
investigadas pela polícia federal, que já admite que
pelo menos 30% dos negócios fechados com impor
tações, em 95, esconderam irregularidades e que o
País tenha deixado de arrecadar 1,5 bilhão só com
Imposto de Importação sobre Produtos Industrializa
dos trazidos do exterior.

A sonegação e as fraudes não se restringiram
às importações, estenderam-se às exportações. O
exportador, através da abertura de trading, em um
paraíso fiscal, emite sua guia de exportação sLbfatura
da, recolhendo menos Impostos de Renda ao Brasil.

O subfaturamento está em ambos os casos:
nas importações, as estimativas da Receita Federal
e da Polícia Federal são de que foram movimenta
dos cerca de 26 bilhões de dólares de forma fraudu
lenta, e nas exportações esse valor chegou a 25%
do seu total, que foi da ordem de 46,5 'bi1hões de
dólares, trazendo um prejuízo de 11,3 bilhões de
dólares.

A esta altura, os senhores estão se perguntan
do de quem é a culpa por tanta sonegação? É do
Governo Federal respondo, pois o Poder Executivo
não tem uma política de longo prazo e não se ante
cede às ações, como as que diminuíram as taxas
dos impostos de importação em 1995 e engessaram
o câmbio, que está defasado em pelo menos 30%
com relação ao dólar, tornando nossos produtos não
competitivos com os manufaturados produzidos no
exterior.

Não se pode mudar uma política cambial de
forma tão significativa sem aumentar o contingente
de fiscalização e de processamento administrativo.
A saturação provocada pelo excesso de importações
e as restrições cambiais às exportações acabaram
por precipitar as guias subfaturadas e as conse
qüentes sonegações.

A Polícia Federal para fiscalizar o maior porto
da América Latina - o Porto de Santos - tem apenas
50 agentes; no Rio de Janeiro, há apenas 20, res
tando ainda centenas de outros locais nos quais se
encontram os armazéns e pátios alfandegários, por
tos e aeroportos em todo o território nacional.

Poucos funcionários e muitas atribuições redu
zem a eficiência da Polícia Federal e dos funcioná
rios da Receita; portanto, o Executivo não se prepa
rou para as mudanças que pretendia introduzir no
setor. A âncora cambial e a política de juros altos
praticada pelo Governo Federal, que tem por finali
dade a estabilização da moeda, foi traumática para o
nosso mercado interno em 1995, como demonstram
as Associações Comerciais e as Federações das In
dústrias, que registram recordes históricos de falên
cias e concordatas. Somente em São Paulo, tivemos
1.159 falências em 1995, o que supera em 139% o
apurado no exercício anterior - 409 concordatas - e
assinalam a expansão de 227,12% sobre 1994.

O Sr. Roberto Paulino - Permite-me V. Exª
uma aparte?

O SR. IVANDRO CUNHA LIMA - Ouço V. Exª
com prazer.

O SR. ROBERTO PAULINO - Meu caro con
terrâneo, Deputado Ivandro Cunha Lima, V. Exª faz
um retrospecto da política econômica, da política
cambial do Governo Federal. Realmente, o pronun
ciamento de V. Exª é oportuno, pois estamos no co
meço do ano e é preciso que o Governo trace rumos
para as políticas monetária, fiscal, tributária e agríco
la. O que V. Exª- fala neste momento é preocupante.
O que existe hoje no Brasil é uma carga tributária
elevada, e também falta de incentivos à pequena e à
média empresa e à agricultura. Essa defasagem
cambial ocorre em conseqüência de o Brasil ser
agora um grande importador de alimentos. É um ab
surdo o País importar milho, feijão, arroz, trigo. Não
se pode aceitar que um país de dimensões continen
tais como o nosso importe alimentos de países
como o Uruguai e a Argentina. Vamos alertar o Go
verno Federal, vamos ajudá-lo - como faz V. Exª
neste pronunciamento -, chamando sua atenção
para as medidas corretas que pode adotar. Muito
obrigado a V. Exª- pela oportunidade do aparte.

O SR. IVANDRO CUNHA LIMA - V. Exª- e eu,
em várias oportunidades, inclusive em nossos en
contros informais, debatemos esses temas que nos
preocupam, à Nação brasileira e aqueles que têm
responsabilidade com a vida pública. V. Exª- é do
meu Estado, a Paraíba, e aqui representa, principal
mente, a sua cidade natal Guarabira, que, coinciden-
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temente, é a minha, com muita felicidade. V. Exª VI - ORDEM DO DIA
sente que toda essa problemática a que me refiro - O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Apresen-
e a que V. Exª- se reporta também - vem gerar algo tação de Proposições.
que nos preocupa mais ainda, o desemprego. E sen-
timos na carne esse fantasma que vem perturbar a Os Senhores Deputados que tenham proposi-
vida dos brasileiros, notadamente dos nossos con- ções a apresentar poderão fazê-Io.
terrâneos do Nordeste. Sempre enfatizamos que a Apresentam proposições os Senhores:
solução está na produção agrícola e industrial, que CONFÚCIO MOURA - Requerimento de infor-
pode trazer oportunidade de emprego para a nossa mações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recur-
gente. sos Hídricos e a Amazônia Legal sobre a atuação do

Continuamos nessa luta, perseguindo esse tra- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos
balho, alertando para que as medidas sejam dirigi- Naturais Renováveis - IBAMA.

.das para o social, para a geração de empregos e de LAPROVITA VIEIRA - Projeto de lei que dis-
renda. Agradeço a V. Exª-, o importante e substancial põe sobre acesso e uso, pelas Polícias Federal, civis
aparte. e militares, dos veículos furtados serem roubados,

Prosseguindo, Sr. Presidente, o Governo não quando assaltados em ações de policiamento pre-
avaliou as conseqüências de sua política cambial, ventivo ou ostensivo e não procurados oportuna-
que com a valorização do real, estimulou importaçõ- mente pelos respectivos proprietários.
es e dificultou exportações, o que determinou até o Projeto de lei que dispõe sobre o acesso e uso,
fechamento setorial de grandes empresas, como a pelas Polícias Federais, civis e militares e, das ar-
Viiiares e a Bardella e trouxe crise à indústria calça- mas de fogo apreendidas e ações de policiamento
dista e a outros setores de manufaturas, acarretando preventivo ou ostensivo.
desemprego e desesperança para milhões de traba- JAIME MARTINS _ Requerimento de informa-
Ihadores, na cidade e no campo. ções ao Ministério da Justiça sobre a cessão, ao Ins-

Teorias, cartas de intenções, política de com- tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-
bate à inflação, ideologias equivocadas como a do Ii- INCRA -, do Agente de Polícia Federal Paulo Fer-
beralismo, são aqui adotadas, .sem a preocupação nando Chellotti, envolvido no episódio de escuta te-
de um estudo mais aprofundado por parte do Gover- lefônica no âmbito do Governo Federal.
no Federal. Experimenta-se, caso a fórmula não dê
certo. Coloca-se a culpa nos trabalhadores, nos apo_ Requerimento de informações ao Ministério da
sentados e pensionistas, ou na demora das preten- Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
didas reformas constitucionais. O Executivo absorve sobre a cessão, ao Instituto Nacional de Coloniza-
comO suas as recomendações do Fundo Monetário ção e Reforma Agrária - INCRA, do Agente de Polí-
Internacional, do Banco Mundial e dos governantes cia Federal Paulo Fernando Chellotti, envolvido no
dos países ricos, ávidos no fornecimento de receitas episódio de escuta telefônica no âmbito do Governo
para mais um milagre brasileiro. Federal.

Insisto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados: Requerimento de informações ao Ministério da
ou o Governo Federal revisa sua política econômico- Administração Federal e Reforma do Estado sobre a
finnanceira, buscando o pleno emprego, através do cessão, ao Instituto Nacional de Colonização e Re-
estímulo imediato à produção interna em todos os forma Agrária - INCRA -, do Agente de Polícia Fe-
setores, ou não sobreviveremos como nação inde- deral Paulo Fernando Chellotti, envolvido no episó-
pendente e soberana, à crise de insolvência do Es- dio de escuta telefônica no âmbito do Governo Fe-
tado promovida pela dívida pública que não pára de deral.
crescer em função de uma política monetária inade- ALMINO AFFONSO - Indicação ao Poder Exe-
quada. cutivo, por intermédio do Ministério do Trabalho, de

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Ao tempo apresentação de projeto de lei dispondo sobre a am-
em que parabenizamos o Deputado Ivandro Cunha pliação do quadro de fiscais do trabalho.
Lima, agradecemos sua participação e, particular- JOSÉ FORTUNATI - Requerimento de infor-
mente, reafirmamos, mais uma vez, os agradeci- mações ao Ministério da Fazenda sobre o Plano de
mentos da Mesa por ter S. Exª possibilitado que ou- Realocação de Pessoal e o Programa de Racionali-
tros colegas se manifestassem antes de seu pronun- zação e Competitividade - PRC -, adotados pela
ciamento. Caixa Econômica Federal.
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Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda acerca do Banespa.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda acerca do Banerj.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda acerca do acordo com o Banco Excel.

O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Franco Montaro, pela
ordem.

O SR. FRANCO MONTaRa (PSDB - SP) 
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, na discussão
da reforma da Previdência Social está sendo esque
cido ou colocado em segundo plano um ponto fun
damentai: a reforma da estrutura da Previdência So
cial. A atual estrutura previdenciária está errada. O
Governo manda sozinho. Empregados e emprega
dores são os maiores interessados no bom funciona
mento da Previdência Social e são os grandes con
tribuintes. Devem, por isso, participar de sua dire
ção. Essa participação é consagrada pela generali
dade das nações democráticas.

I - Doutrina Pacífica
Definição concisa e exata da importância da

Previdência Social nas sociedades modernas é for
mulada por Antônio Lombardo, um dos mais respei
tados tratadistas mundiais, nos termos seguintes:

O seguro social não tem, na sociedade
a que serve, posição polêmica. Não o infor
ma interesse capitalista, nem o inspira crité
rio socialista; não é religioso nem laico; está
acima dos partidos políticos. A todos serve,
à sociedade inteira, acima dos egoísmos ou
idéias de classe. Sua posição é objetiva e
pragmática.

Em decorrência da importância e amplitude da
previdência social, a doutrina e a legislação têm con
sagrado o princípio da administração colegiada para
sua direção.

Em sua obra clássica, A política contemporâ
nea de seguro social, Paul Durant, autoridade inter
nacionalmente reconhecida em matéria de legisla
ção social, ensina:

A gestão da seguridade social pelos in
teressados apresenta vantagens certas.
Permite aos beneficiados proverem, eles
mesmos, a boa gestão do serviço, lutarem
contra as negligências administrativas e ob
terem mais facilmente as prestações a que
têm direita.

Dirigindo-se ao Presidente das Semanas So-

ciais do Canadá, o Papa Paulo VI condenou com
veemência a administração exclusivamente estatal
da previdência, ao assinalar:

A seguridade social que não fosse se
não um monopólio do Estado produziria da
nos às famnias e aos trabalhadores, emfa
vor e por meio dos quais deve, antes de ser
administrada.

O mesmo pensamento está presente nas gran
des encíclicas sociais, como Quadragésimo Ano,
Mater at Magistra, e outras.

Na mesma linha é a reivindicação dos movi- ..
mentas socialistas. O Congresso Internacional So
cialista, reunido em Amsterdã, no alvorecer des~e

século, em agosto de 1904, já advogava a tese da
administração, pelos segurados, da Previdência So
cial, proclamando enfaticamente:

Os trabalhadores devem exigir que·as
instituições de seguro social sejam confia
das à administração dos próprios segurado$
e que se concedam as mesmas vantagens a
todos os trabalhadores do País e aos·es
trangeiros que nele residam.

Comentando as Constituições européias poste
riores ao último conflito mundial, diz Mirkine Guetze
vitch (in ConstituiçOes Européias, Imprensa Uni
versitária da França, Paris, 1950, pág. 128).

O documento mais completo. e mais
representativo da doutrina política e social
da Resistência Francesa foi, sem dúvida, Q

programa de ação estabelecido pelo Conse
lho Nacional da Resistência, no qual, a par
das reformas consideradas indispensáveis,
propugna-se por um plano completo de se:
guros sociais, visando a garantir a todos os
cidadãos os meios de existência em todos
os casos de incapacidade e de falta de tra
balho, mediante gestão autônoma dos rep- ,
resentantes dos interessados e do Estado.

E acrescenta o mesmo autor:

"... é maior a significação desse doclJ.
mento, porque ele pode ser considerado
como representativo da universalidade do
pensamento contemporâneo sobre seguros
sociais. Ele nasceu isento de sectarismo
ideológico, emanado que foi da escuridão
das catacumbas do nosso tempo na luta
pela liberdade em que se constituiu, por ex
celência, a Resistência Francesa, pois nela
se confundiam os ateus e os adeptos de to-



IV - A Experiência Brasileira

No Brasil, a Previdência Social deu seus pas
sos iniciais com a Lei Eloy Chaves, que instituiu, no
distante ano de 1923 (Decreto Legislativo nº
4.682/23), nossas primeiras Caixas de Aposentado
ria e Pensões dos Ferroviários. Já, então, elas eram

o reconhecimento desta categoria de
direitos não é apanágio duma escola de
pensamento. Não é necessário professar o
liberalismo para reconhecer os direitos do
indivíduo, nem é preciso ser marxista para
reconhecer os novos direitos econômicos e
sociais. As conquistas da inteligência co
mum resultam da ação de diversas corren
tes que se sobrepõem e ultrapassam larga
mente as disputas das escolas.

11 - Recomendações de Órgaos Internacio
nais

.De longa data, as entidades e congressos in
ternacionais, com a participação e o voto da repre
sentação brasileira, vêm recomendando a adoção
da administração colegiada da previdência social,
com a participação.efetiva dos empresários e traba
lhadores.

Essa é a recomendação histórica e permanen
te da OIT, OrganiZação Internacional do Trabalho,
Cuja estrutura fundamental é constituída pela repre
sentação igual e tripartida de empregados, emprega
dores e governos.

Dentro desse critério podemos·desta
car, na série das conferências Regionais
dos Estados da América, membros da Orga
nização Internacional do Trabalho, o item VI
da Primeira Conferência, Santiago do Chile,
1936:

"participação dos segurados e dos pa
trões na gestão. Os órgãos diretivos das ins
tituiÇÕes de seguro social deverão ter repre
sentantes eleitos dos segurados e do em
presariado. Os representantes dos segura
dos que são os maiores interessados no
bom funcionamento do seguro social deve
rão ter participação efetiva na gestão."

A mesma recomendação consta das
conclusões da Conferência Interamericana
de Seguridade Social, reunida em Santiago
do Chile, em 1942, que aprovou a Resolu
ção nQ. 7, recomendand.o o princípio da rep
resentação dos empresários e trabalhado
res, por seus delegados, para participar da
gestão da seguridade social.
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das as crenças e confissões; marxistas orto- Na mesma linha, a Associação Internacional de
doxos e democratas-cristãos, trabalhistas, Seguridade Social, reunida em Roma, em 1949,
democratas-liberais e socialistas das mais aprovou a Resolução relativa à autonomia da gestão
diversas tendências." . da seguridade social de seguinte teor:

Tal fato ilustra a afirmação de Maritain, quando "As partes interessadas devem partici-
ensina: par da gestão e controle da seguridade so

cial que, na medida do possível, deverá ser
confiada a órgãos autárquicos."

Em termos semelhantes, a Convenção da Con
ferência Internacional do Trabalho, Rio de Janeiro,
1952, fixou a mesma diretiva:

"... as instituiÇÕes de seguro social de
vem ser administradas segundo os princí
pios da gestão autárquica, assegurada a
participação na administração dos próprios
interessados, trabalhadores, patrões e Esta
do, cujo interesse no serviço é evidente."

11I - A Experiência Estrangeira
A experiência internacional em matéria de ad

ministração da previdência social oferece exemplo
esclarecedor e impressionante.

No exterior, a administração da seguridade so
cial, com a efetiva participação dos empresários e
trabalhadores, é adotada na generalidade das naçõ
es democráticas e em países dos mais diversos ní
veis de desenvolvimento.

Eis uma relação incompleta: Alemanha, Barba
dos, Bélgica, Birmânia, Bolívia, Bulgária, Burundi,
Chipre, Cingapura, Congo, Costa do Marfim, Costa
Rica, Dinamarca, Egito, EI Salvador, Espanha, Fin
lândia, França, Gabão, Grécia, Guatemala, Haiti,
Holanda, índia, Irã, Iraque, Itália, Líbano, Líbia, Lu
xemburgo, Malásia, Mali, Marrocos, México, Nicará
gua, Níger, Noruega, Panamá, Paraguai, Peru, Re
pública Centro-Africana, República Dominicana, Re
pública da Malgaxe, Suécia, Taiwan, Togo, Turquia,
Uruguai, Venezuela e Gâmbia.

Os benefícios da participação dos empregados
e empregadores na direção do órgão de previdência
são universalmente reconhecidos.

Serão os trabalhadores e empresários brasilei
ros menos competentes e idôneos que os desses
países para participar da administração da sua pre
vidência social?



"caráter democrático e descentraliza..
ção da gestão administrativa, com a parti
cipação da comunidade, em especial c4e
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dirigidas~porConselhosde Administração, compos- pública. Eliminou, assim, a participação de emprega-
tos do superintendente de empresa, dois emprega- dos e empregadores.
dos do quadro desi~nad~s pel,a administração da es- Quais os resultados dessa eliminação e da di-
t~ad.a de ferro e ~als dOIs eleitos pelo pessoal ferro- reção exclusivamente governamental?
vláno.

Após a Revolução de 30, procedeu-se, por A op~iãO públi~a de todo o País é testemunha
ato do Governo Provisório (Decreto nº- 20 465 de da sucessao de escandalos, fraudes, casos de cor-
1Q de outubro de 1931), à reforma da legisl~ção rup~o .adminis~rativas, desvio de impo~ncia~ bili~-
das Caixas de Aposentadoria e Pensões, que pas- nánas, Irregulan?ades no pagamento de m~emzaço-
saram a ser dirigidas por Junta "Administrativa es, apo.sentadonas fa.nt,?smas, s~negação ,fl~cal, ~-
composta de quatro a seis membros, sendo meta- ~erclalJzação~de.certldoes negatlv_as de ~e~lto .falsl-
de designada pela empresa e metade eleita pelos flca~a~, ~essao Irregul.ar. ~ !ocaçao de ImovelS da
associados. prevldencla por preços Irrlsonos.

Em fase posterior de sua evolução, com a cria- Tai.s fatos criminosos impusera.m a instituição
ção dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, as de Comissão Parlamentar de Inquénto, na· Câmara
autarquias previdenciárias ganharam âmbito nacio- d?s Dep~~os, e provocaram processos e condena-
nal, agrupando, cada uma delas, todos os trabalha- çoes de J~lzes, procuradores e ~Itos funcionários
dores de determinada profissão. Tivemos, assim, o comprometidos em fraudes e quadnlhas.
surgimento dos grandes Institutos dós Marítimos, De outra parte, o Governo Federal, que admi-
dos Bancários, dos Empregados em Transportes e nistra sozinho todos os recursos da previdência,
Cargas, dos Comerciários e dos Industriários. Os passou a desviar todos os meses grande parte dos
Institutos dos Marítimos e dos Bancários tiveram, ini- mesmos para cobrir déficits do Tesouro Nacional.
cialmente, seus presidentes nomeados pelo Presi- Um levantamento oficial concluiu, em 1989, que o
dente da República, mas assistidos por um Canse- governo devia à Previdência 20 bilhões de dólares!
lho Administrativo composto de representantes dos E os dados levantados em junho de 1990 mostram
empregadores e empregados. que essa dívida era então da ordem de 1 trilhão de

Coube, afinal, à Lei Orgânica da Previdência cruzeiros!
Social- Lei nº- 3.807, de 26-8-60 -, que uniformizou Esse fracasso, claramente ligado à gestão ad-
a legislação previdenciária, estender o sistema da ministrativa unipessoal, centralizada e exclusiva-
administração colegiada a todos os Institutos de mente estatal da Previdência Social, teve o reconhe-
Aposentadoria e Pensões, que passaram a ser ad- cimento público do próprio Ministro Reynold Stepha-
ministrados com a participação dos empregados e nes, em entrevista coletiva à imprensa, ao atribuir
empregadores. tão graves desacertos às deploráveis deficiências do

É importante ressaltar que no longo período gerenciamento previdenciário.

em ~uAe ~revale~eu a ~d~inis.tração colegiada, a VI - Restauração da gestão democrática
P,revldencla SOCial braSileira viveu seus melhores pela Constituição de 1988
dIas.

Como decorrência dos fatos examinados, im-
põe-se a retomada da administração colegiada na
Previdência Social. A Constituinte de 1988 deba.., 4

teu o problema e fixou claramente os novos ru
mos.

Com a restauração democrática da Carta
Constitucional, surge a oportunidade e a necessida
de de uma mudança estrutural no sistema previden
ciário brasileiro. Ao fixar os objetivos da seguridade
social e estabelecer as normas para sua organiza
ção, a Constituição, em seu artigo 194, determina
expressamente:

V - Ruptura da tradição democrática em
1966

Essa tradição democrática na administração da
Previdência Social brasileira foi abruptamente inter
rompida pelo governo autoritário, em 1966, através
do Decreto-Lei nQ 72, de 21 de novembro daquele
ano.

Esse decreto-lei, editado com base em Ato Ins
titucional e à revelia do Congresso Nacional, na li
nha da orientação autoritária e centralizadora domi
nante, unificou os seis Institutos existentes num úni
co Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, e
submeteu o sistema ao regime de comando exclusi
vo de um dirigente nomeado pelo Presidente da Re-
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Ao lado das razões sociais, éticas e históricas
apontadas, a gestão colegiada da Previdência Social
é hoje imperativo con~titucional.

Tem a palavra o Sr. Sandro Mabel, pelo
PMDB.

O SR. SANDRO MABEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a entrevista coletiva do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, no último dia 17, teve
a finalidade clara de fazer à Nação um balanço do
primeiro ano de seu Governo e apresentar as pro
postas para o segundo ano. Era o que todos esperá
vamos - políticos, jornalistas, seus eleitores ou não,
enfim, todos os cidadãos que, de uma forma ou de
outra, são afetados por uma ou outra decisão do Go
verno.

No dia seguinte, os principais jornais se preo
cuparam em enumerar, ponto por ponto, os itens
abordados pelo Presidente da República. Mas, em
certos casos, dando mais destaque ao circunstancial
que ao essencial, e ainda em outros, com a preocu
pação de sempre adicionar um porém a tudo o que
Fernando Henrique apresentou como positivo em
1995, como que querendo minimizar as conquistas
conseguidas.

Não quero dizer que os poréns sejam todos
mentirosos ou que toda a crítica seja infundada, mas
sim que parecem refletir uma posição preconcebida
de rejeição. Osopositores sacaram logo argumentos
contrários a cada item que Fernando Henrique apre
sentou como conquista de seu primeiro ano no Pla
nalto, sem levar em conta, quase sempre, que, em
um ano apenas, é impossível a qualquer Governo
transformar um país, mudar situações ou transfor
mar mentalidades formadas em décadas.

Na verdade, era exatamente isso o que se de
veria fazer: uma mudança radical, não só na estrutu
ra e na situação do País como um todo, mas, sobre
tudo, na mentalidade que o brasileiro, inadvertida e
sub-repticiamente, foi adquirindo no prolongado pro
cesso que incorporou à sua realidade como fatos
corriqueiros, normais e, portanto, perfeitamente
aceitáveis: o privilégio, o favorecimento e a desi
gualdade.

Afinal, não foram esses os resultados mais per
versos que, entre nós, produziram a inflação? O be
nefício de uns poucos que se locupletaram à custa
do sofrimento da maioria? Não é sem motivo, por
tanto, que a ênfase de Fernando Henrique Cardoso
venha sendo a vitória sobre a inflação. Será que se
poderá chamar a isso modéstia? Simples exaltação

empresários e aposenta- O SR. PRESIDENTE (Elias Murad) - Vai-se
passar ao horário de

VII - COMUNICAÇOES PARLAMENTARES

trabalhadores,
dos."

VII - Projeto de lei restabelecendo a partici
paçao de trabalhadores e empresários e descen
tralizando o sistema

Cumpre regulamentar o preceito da Constitui
ção e dar atendimento à justa reivindicação de em
pregados e empregadores que contribuem anual
mente com mais de 30 bilhões de reais para a Previ
dência Social e são os legítimos interessados no
bom funcionamento do sistema. Eles não podem
continuar afastados da direção e controle de um sis
tema de previdência, da qual são os maiores contri
buintes e os maiores interessados.

Esse é o sentido do Projeto de Lei nº- 502/95,
por nós apresentado, que assegura aos trabalhado
res e empresários a participação na direção do
INSS, mediante as seguintes disposições:

1. institui o Conselho de Administração da Pre
vidência Social, em lugar da administração singular
de um Presidente;

2. o Conselho de Administração será constituí
do de 9 membros assim distribuídos: três repre
sentantes dos trabalhadores, sendo pelo menos 1
(um) indicado por entidade associativa de aposenta
dos; três representantes dos empregadores e três
representantes "do Governo Federal, designados
pelo Ministro da Previdência e Assistência Social,
preferencialmente dentre os servidores da Previdên
cia Social;

3. serão instituídos Conselhos Regionais da
Previdência Social (CAPS-R) e Conselhos Munici
pais da Previdência Social (CAPS-M), para exercer
a administração descentralizada da Previdência So
cial em suas jurisdições, observados, quanto à orga
nização e instalação, os critérios estabelecidos para
o CAPS, adaptando-os para as esferas estadual e
municipal;

4. os representantes dos trabalhadores e dos
empregadores, e seus suplentes, serão eleitos pelas
respectivas entidades de âmbito nacional, regional
ou municipal.

Essas medidas podem assegurar o caráter de
mocrático da Previdência Social brasileira: caminho
mais seguro para o controle de seus recursos e ser
viços pelos próprios interessados.



"O Tesouro arrecada 7 bilhões de reais
por mês em média. Com isso paga aos fun
cionários, paga aos aposentados, transfere
a parte dos Estados e dos Municípios e, fi
nalmente, paga os juros. O que sobra? Mais
ou menos 1,2 bilhão de reais. Disso, o Mi:.
nistério da Saúde leva uns 800 milhões. So
bram 400 milhões para todo o resto."

Veja-se, portanto, que os gastos com saúde
não foram desprezíveis, em termos percentuais, é
claro. É pouco? Sim, não há como negar. Mas do
mesmo modo há que se levar em conta que, em ter
mos de Orçamento, não existem mágicas. O dinhei
ro não sai de cartolas, e o Presidente da República
tem que trabalhar com o que dispõe. É como ele
mesmo definiu: um Presidente de 400 milhões de
reais.

É claro que nem tudo foram acertos em 95, e é
mesmo Fernando Henrique, o imodesto Fernando
Henrique para tantos, que reconhece, na mesma en-
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do ego? De modo algum, pois a verdade é que qual- juros. E, se ela foi quase imperceptível, é porque os
quer outro presidente que conseguisse o feito inédito bancos, um dos segmentos que mais lucravam com
que conseguiu Fernando Henrique, de levar a infla- a alta inflação, ainda não souberam se adaptar à
ção brasileira aos níveis agora atingidos, já seria, nova realidade, ainda não souberam ou não quise-
por esse' simples fato, garantido seu nome na histó- ram absorver nova mentalidade que precisaviger no
ria nacional. É pouco, dirão os detratores. Mas o que País.
não se pode esquecer é que, pouco ou não, esse Quanto aos números da economia, se por um
era o pressuposto para qualquer plano de desenvol- lado não surpreendem ou impressionam, por outro
vimento econômico e social. não devem levar à desesperança em 1995 o Brasil

É justa, portanto, a ênfase que Fernando Hen- manteve um crescimento de 4% do PIB, um das
rique vem dando a essa conquista básica. É claro maiores taxas da América Latina, o que é bastante
que houve problemas, principalmente para alguns razoável, dadas as turbulências no setor, nacionais
setores, mas é uma conseqüência inevitável. Outros e regionais: o investimento no crescimento da eco-
países já passaram pelo mesmo. Espanha ou Portu- nomia, por parte do Governo, de bancos estrangei-
gal, por exemplo: pagaram um preço razoável pela ros e de empresas nacionais e multinacionais foi o
estabilização política e econômica, mas, passado o equivalente a 16,5% do PIB, projetando-se, para
primeiro momento - e este primeiro momento, obvia- este ano, um investimento maior da ordem de
mente, não significa um mês ou um ano - deslan- 18%.
charam para ao desenvolvimento. O mesmo se deu no campo da saúde. Só salta

Outra ênfase que o Presidente Fernando Hen- aos olhos a crise por que passa todo o sistema pú-
rique vem constantemente fazendo é ao aumento do blico de saúde, só é manchete o mau atendimento
consumo como prova de desenvolvimento econômi- nos hospitais públicos, sem que se dê conta de que,
co. E, neste ponto, é interessante·· notar a relação' em 1995, os gastos com saúde duplicaram, em rela-
apresentada entre o aumento de consumo de a1i- ção a 1994. Ainda foi pouco - e isso nem o mais ar-
mentos e o de bens duráveis. No item alimentos en- doroso defensor do Governo poderá negar - mas é
cabeçam a lista os congelados, e, no de bens durá- um dado que não pode passar despercebido, um au-
veis, o aumento de vendas foi maior em fogões e mento de 100% de investimento nessa área.
geladeiras. E aqui me remeto a uma entrevista anterior à

Não há como negar e deixar de dar razão ao do dia 17, publicada na revista Veja, em que Fer-
Presidente: o brasileiro comeu mais e melhor em 19 nando Henrique Cardoso faz o balanço da contabili-
95 - é um fato claramente provado pelos números e dade do País. Disse ele:
pela lógica. Pode-se mencionar a queda da inflação
para índices perfeitamente razoáveis (1,21 % em de
zembro último), compará-los com os anteriores ao
Plano Real e ao Governo Fernando Henrique Cardo
so, mas, mesmo assim, a frieza dos simples percen
tuais inflacionários não resiste aos números mais
eloqüentes sobre o consumo.

Afinal, de que valem altos salários - ou, na rea
lidade da inflação, salários com muitos dígitos - se
eles não conseguem comprar a subsistência? As
sim, não é egocêntrica a insistência do Presidente
no aumento do poder de compra do salário em
1995: é uma simples realidade. Os que o negam são
aqueles que ainda não conseguiram se desvenci
lhar da antiga e malfadada cultura inflacionária, ou
que insistem em não enxerg'ar o que se passa
diante deles.

Outros números, Fernando Henrique salientou,
não foram tão expressivos, mas nem por isso deixa
ram de representar uma vitória para um primeiro ano
de governo. Houve uma reduzida queda da taxa de



Janeiro de :t996 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 26 02587

trevista à Veja problemas de pilotagem, como ele
mesmo ~e refere, em áreas específicas, como por
exemplo;a agricultura.

Mesmo em pontos críticos, em que à primeira
vista, parece ter havido um descontrole muito gran
de por pllfte da administração, como o do emprego,
ao se cotejarem dados corretos, isentos, do IBGE e
do Dieese, o que se verifica é que a taxa global de
desemprego se manteve estãvel, com exceções tó
picas, como as áreas da indústria metalúrgica e de
calçados - fato este também admitido pelo próprio
Presidente Fernando Henrique na entrevista daquele
·semanário.

Mas, reportando de novo à última entrevista
coletiva, :o que é mais importante destacar não são
tanto as conquistas de 95 quanto os planos para 96,
estes, sim, os que devem alimentar maior otimismo
para o futuro imediato.

Enve eles, o equilíbrio das contas do setor pú
blico, com a redução do custo da produção e o pros
seguimento da reforma do Estado; quanto ao de
semprego, o Governo estuda a redução dos encar
gos sociais sobre a folha de pagamento das empre
sas para estimular a geração de empregos; no setor
agrícola, prevê a recomposição da renda agrícola na
ordem de 19%, e a diminuição na queda da área
plantada, não superior a 7%. Nesse setor, ainda me
didas específicas, como por exemplo, a intenção de
retomar os estudos de transposição do rio São Fran
cisco para irrigar e minorar os efeitos das secas em
uma considerável área do Nordeste.

Na' mesma ocasião, o Presidente Femando
Henrique também anunciou o lançamento, até mar
ço, de um plano de governo na área social. A curto
prazo, s.erá proposta a criação da Conta Individual
de Previdência Complementar (CIPC), já chamada
de pOuPança-aposentadoria, com grandes vanta
gens para o trabalhador, que poderá, sem grandes
esforços, formar um pecúlio a ser resgatado integral-

. mente ou em parcelas ao se aposentar. Isso, porém,
não representa vantagem apenas para o trabalha
dor, mas também para o País como um todo, pois
essa nova forma de capitalização fará com que au
mente a! taxa da poupança interna, que já foi de 23%
do PIB ~ hoje é de 18%. Além disso, permitirá aos
bancos ,o financiamento de investimento de maior
vulto com prazos mais dilatados - bom sobretudo
para a inctústria, e, conseqDentemente, para o traba
lhador.

Co'mo se vê, metas e previsões realistas, nada
mirabolantes nem milagrosas poderíamos dizer até
modestas, mas estabelecidas pelos resultados posi-

tivos de 95, e, é claro, também pelos próprios fra
cassos.

Sr. Presidente, nobres colegas, só me resta fa
zer coro ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
na entrevista à revista Veja: É preciso criar uma
mentalidade nova - e isso é uma luta. Uma mentali
dade nova sim, em todos os estratos da nossa so
ciedade, mas sobretudo entre aqueles que constitu
cionalmente a representam nas esferas decisórias
mais altas.

Apontar falhas, criticar, exigir, cobrar é direito e
dever de todos e de cada um de nós, que nesta
Casa agimos em nome de todos e de cada cidadão
brasileiro. Mas precisamos fazê-lo com uma nova
mentalidade construtiva, de cooperação. É uma
nova mentalidade, sim, que precisamos ter, tanto os
que apoiamos, formalmente ou não, o Governo Fer
nando Henrique, quanto aqueles que regimental
mente exercem oposição.

E, governistas ou oposicionistas, estejamos
sempre alertas para que não caiamos na tentação
da soberba, de que tanto Fernando Henrique é acu
sado. Estanios aqui para decidir, pois para isso fo
mos eleitos, mas não em favor de projetos mera
mente pessoais, partidários ou sectaristas.

Somos todos peças-ehaves no processo de de
senvolvimento do País, mas saibamos também que
não somos os únicos: não podemos monopolizar a
intermediação, a negociação, o entendimento, o
acordo, e não podemos recusar a colaboração de
quem quer que seja nesse sentido, principalmente
das entidades da sociedade organizada, como por
exemplo os sindicatos ou centrais sindicais.

Somos todos pelo mesmo Brasil que, com Fer
nando Henrique se vê cada vez mais respeitado e
conceituado no âmbito regional e mundial. O Brasil
que provou áo mundo ser capaz de resolver o pro
blema que mais o afligia e que mais o denegria no
cenário internacional, e que mais lhe emperrava o
desenvolvimento.

Não há dúvida de que o prestígio e a credibili
dade que o País vem angariando sempre mais no
exterior se deve ao trabalho e à figura do atual Pre
sidente da República, desde quando detinha as pas
tas das Relações Exteriores e da Fazenda. Os resul
tados de 95 estão aí: as grandes conquistas e os pe
quenos fracassos. As metas para este ano foram
apresentadas. Cabe-nos, agora, lutar para que se
tomem realidade.

Por um Brasil melhor, por uma sociedade me
lhor e para que tenhamos um Brasil mais igual!

Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Sandro Ma- existem realmente Parlamentares de primeira e de
bel, o Sr. Elias Murad, § 1!1. do Elrtigo 18 do segunda classe. Quanto mais se aproxima o mo-
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- mento, não se consegue falar com os Relatores,
dência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Pe- eles simplesmente desaparecem. Mesmo os cole-
rim, 1!1. Vice-Presidente. gas, às vezes dos mais cordiais, amigos, colabora-

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- dores, desaparecem, não se consegue falar com
vido a fazer uso da palavra, como próximo orador eles. Não os culpo, porque é esmagador o número
inscrito, o nobre Deputado Elias Murad, pelo de Deputados e Senadores que querem apresentar
PSDB. seu protesto.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi- Por isso, Sr. Presidente, deixo consignado o
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- meu protesto por esta maneira injusta de se fazer a
dos, quero fazer aqui uma manifestação de protesto ap~esenta~o d~ e~endas ~o nosso O~ento da .
contra o sistema perverso iníquo e injusto adotado União. MUito mais Justo, mais democrático e correto·
por esta Casa em relação'às propostas de emenda seria que ?S~a :arlamentar ~vesse um valor fixo
ao Orçamen1o da União. para sua dlstnbulção, e, depOIS, que se cobre dele

Inicialmente, disserarn-nos que este ano tínha- com rigor a prestação de contas, e não da forma
mos direito de apresentar cinqüenta emendas. De- como ocorre, em que se aprova duas ~mendas para
pois, este número foi sendo reduzido até se chegar um Parlamentar, 9uatro pa~a outro, seis para outro e
a vinte, e holNe também uma limitação nos valores ~t~ mesmo um numero maJor, dependendo do pres-
das emendas a serem apresentadas. tlglO que o Parlamentar tem nesta Casa.

Fizemos tudo conforme a orientação dos seto- Portanto, agrade~ a tolerância dos Parlamen-
res especializados da Casa e apresentamos as vinte tares presentes e, particularmente, à Mesa, que nos
emendas. Agora quando estão saindo os resultados concedeu esses cinco minutos dentro do período do
apresentados ~Ios sub-relatores, verificamos com noss~ ~artido. Consigno mai~ um~ vez meu protesto
surpresa que a esmagadora maioria das nossas e soliCitO, quem .sabe, ~ro~id~nclas para o futuro,
emendas foi simplesmente recusada. Ao procurar para que a maneira de diStribUição dessas emendas
saber por que, comparecendo às reuniões onde se- or~~ntárias seja um pouco mais ~emocrática e
ria aprovado o relatório dos sub-relatores, tivemos a mais Justa para todos aqueles que aquI trabalham.
informação de que a maior parte da rejeição era pro- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
veniente da maneira imprópria com que a emenda cedo a palavra ao próximo orador inscri1o, ilustre De-
havia sido apresentada. Citarei um exemplo: várias putado Jovair Arantes, do PSDB, que dispõe de cin-
emendas que apresentamos para entidades filantró- co minutos.
picas, entidades reconhecidas como de utilidade pú- O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro-
b1ica, inclusive da esfera federal, foram simplesmen- nuncia o discurso.) - Sr. Presidente, SP's e Srs. De-
te rejeitadas, sob o argumento de que emendas do putados, em conformidade com a Declaração Uni-
Orçamento não poderiam ser feitas para essas enti- versal dos Direitos do Homem, o ideal do ser huma-
dades. Informação dada após e não antes da apre- no livre, gozando das liberdades civis e políticas e Ii-
sentação das emendas. bertado do medo, está ameaçado. Digo isso porque

Mesmo assim, verificamos injustiças nos rela- considero que hoje a liberdade da juventude de usu-
tórios analisados. Lembro-me, por exemplo, de uma fruir um viver saudável está ameaçado.
emenda de nossa autoria, destinada a uma Santa De país de passagem da droga para outros
Casa de Misericórdia, que foi rejeitada sob esse ar- destinos, o Brasil está se tornando rapidamente um
gumento e, no entanto, vi um Deputado de São Pau- pais de consumo. A ousadia dos traficantes, que ex-
lo que aprovou cerca de cinco emendas para as pioram as vulnerabilidades das pessoas de classe
Santas Casas de seu Estado. Então, qual o critério? média para aumentar a freguesia, só encontra para-
Na verdade, se fosse assim, deveriam ter sido recu- leio na despreocupação com que as elites que estão
sadas todas as emendas e não apenas as de aJguns sendo corrompidas pela droga encaram o problema.
Parlamentares. E assim por diante. Poderia citar vá- As pesquisas feitas sobre o consumo eventual
rios casos, mas o tempo é curto para manifestar-me ou constante de drogas por adolescentes em idade
sobre todos eles. escolar revelam números alarmantes. O vício come-

Deixo, como disse, o meu protesto, porque na ça cada vez mais cedo. A droga psicotrópica não
aprovação de emendas no Orçamento da União afeta só o usuário. Ela deixa o viciado à mercê de
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seus instintos e prejudica de modo sensível o seu Os Estados Unidos gastam por ano 67 bilhões
julgamento. A liberdade do usuário se choca com a de dólares para reprimir e curar os efeitos da droga.
liberdade do não-usuário, que não deseja ser moles- Apesar de todos os esforços dos americanos, o con-
tado por atitudes descontroladas. sumo de drogas aumentou. Isso nos preocupa mui-

O que está em jogo é a paz social, que precisa to. Em um país como o nosso, com poucos recursos
ser garantida pelo Estado. O Brasil precisa de uma para combater o narcotráfico, qual será o futuro de
política antidrogas definida e persistentemente im- nossa juventude?
plementada. O fracasso do sistema repressivo, na Quando a fiiha de um Juiz, conceituado como o
pretensão de controlar a criminalidade relacionada Dr. Erlich Brill, e da SI'ª- Maria Abadia Silva, ex-Se-
às drogas, tem alimentado uma tendência mundial cretária da Cultura do Estado de Goiás, Professora
de legalização das mesmas, medida defendida até da Universidade Católica de Goiás, ex-Diretora do
por conservadores. A solução extremada da legali- Pólo de Cinema de Brasília e, atualmente, ocupando
zação é absurda, irresponsável e criminosa. o cargo de Secretária de Cultura no Município de

Necessitamos, isto sim, de uma mudança es- Goiânia, torna-se vítima dos traficantes, imaginem o
trutural das atividades do Governo no controle da perigo que correm os filhos de pessoas mais sim-
oferta e restrições ao consumo de drogas considera- pies.
das lícitas, que são vendidas até em farmácias. Pre- Existe hoje um índice muito alto de usuários
cisamos criar uma política racional de drogas no de drogas em Goiânia. A pior droga é a ignorân-
País. Todos os países que conseguiram avanços cia, a falta de informação da população sobre tóxi-
significativos com as drogas ilícitas também o fize- coso
ram em função de uma política de governo consis- A Df-! Maria Abadia Silva, mãe de Lia Brill, está
tente com drogas lícitas. O custo social e o prejuízo criando uma organização não-governamental que
causado pelas drogas é fantástico. Existe no Brasil pretende unir mães, país, jovens, artistas, trabalha-
milhares de 'jovens perdendo o melhor de suas vidas dores, empresários, todos que queiram participar
por caírem nas mãos de traficantes, por se perde- para combater as drogas e'a ação criminosa dos tra-
rem nos vícios. A jovem Lia Brill foi uma das vítimas, ficantes.
adolescente feliz e alegre, teve dos pais durante O Governador de Goiás, Maguito Vilela, e o
todo o tempo diálogo, carinho e orientação, mas isso Prefeito de Goiânia, Darci Acorsi, visitaram a SI'ª-
não foi suficiente. Os pais não podem impedir seus Maria Abadia para levarem sua solidariedade.
filhos de freqüentar clubes, ir a festas e boates, di- O Governador sabe que Goiânia já faz parte da
vertirem-se, viajar e ter amigos. A droga é um pro- rota internacional da droga e existem aeroportos
blema que extrapola a casa e a família. Os pais não clandestinos no interior do Estado que são usados
podem tirar a liberdade dos jovens, não podem man- pelos traficantes. Esse assunto será levado ao Pre-
tê-los sob vigilância todo o tempo. sidente da República através de uma Comissão, da

Os jovens brasileiros correm muitos riscos, Sr. qual faremos parte.
Presidente. A nossa sociedade está doente, os trafi- O Governo Federal precisa agir com mais
cantes estão na sociedade e transitam livres. O País energia e esta Casa tem o dever de participar mais
não ·está preparado a julgar pelos acontecimentos agressivamente para tratar desse assunto.
noticiados na imprensa, para enfrentar o narcotráfi- Se no Brasil houvesse uma política antidrogas
co. O narcotráfico é apontado como um dos maiores definida e persistente, as condições sociais existen-
problemas em países com polícias e sistemas judi- tes subjacentes ao vício da droga não estariam
ciários mais eficientes do que o do Brasil. Com as como estão, absolutamente sem controle. Sem essa
nossas deficiências no setor de segurança pública, política antidrogas, nós iremos de mal a pior.
que são enormes, como combater o narcotraficante
e organizações internacionais organizadas? Era o que tínhamos a dizer.

O narcotráfico gira ao ano algo em tomo de O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
750 bilhões de dólares, conforme cálculos apresen- cedo a palavra ao próximo orador inscrito, o ilustre
tados por organismos de combate ao tráfico, durante Deputado Agnelo Queiroz, pelo PCdoB.
o IX Congresso das Nações Unidas sobre a Preven- O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
ção ao Crime Organizado. É nesse poder que está a revisão do orador.) - Sr. Presidente, SIªs e Srs. De-
raiz das dificuldades para combater um negócio tão putados, gostaria de fazer aqui uma homenagem
lucrativo. aos carteiros do nosso País, pois hoje é o Dia do



"O Governo tem maioria no Senado e,
na Câmara dos Deputados e continuarâ a
arregimentar votos em defesa do pipeline
porque com isso satisfaz a administração
C/inton e os laboratórios farmacêuticas nor
te-americanos. Ambos insistem na necessi
dade do reconhecimento retroativo de pa
tentes, embora o pipeline não seja obrigató
rio, de acordo com as normas da Organiza
ção Mundial de Comércio - OMC, seguidas
pelo Brasil e pelos EUA. A argumentação
das autoridades brasileiras é que a nova le
gislação de patentes e marcas comerciais
será boa para atrair investimentos estran
geiros."
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Carteiro. Esta brava categoria sempre honrou uma revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
instituiçã~ extremamente respeitada, seguramente putados, volta à pauta de discussão a polêmica em
uma das mais respeitadas no Brasil, os Correios e tomo da Lei de Patentes. Lembro às srªs e aos Srs.
Telégrafos. Podemos atribuir especialmente a este Deputados que, mesmo sob pressões do Sr. Mickey
segmento a credibilidade que os Correios e Telégra- Kantor, o titular da United States Trade Repre-
tos têm no Brasil inteiro. Mesmo trabalhando em sentative (Representação do Presidente dos Esta-
condições extremamente precárias, andando quilô- dos Unidos para assuntos de comércio), em colocar
metros por dia, às vezes utilizando como meio de 10- a Argentina na antecâmara para retaliações, o Con-
comoção bicicleta ou moto, meios estes completa- gresso argentino aprovou uma Lei de Patentes estrf-
mente desatualizados, é o carteiro que faz a execu- tamente de acordo com os compromissos assumi-
ção da importante função social que é a comunica- dos durante a Rodada Uruguai de Negociações Co-
ção em nosso País. E, ao fazer esse tipo de ativida- merciais Multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e
de, corre diversos riscos, porque nem todo mundo Comércio, o famoso GATI, ao mesmo tempo que
dispõe de uma caixa coletora em casa, às vezes en- contempla todas as salvaguardas às indústrias lo-
frentando a hostilidade de pessoas pouco avisadas cais e direitos definidos neste estatuto.
e até mordida de cachorros. A expectativa do resultado da discussão da

Mas mesmo assim, Sr. Presidente, este seg- aprovação da Lei de Patentes em nosso País é mLÍ-
mento dos Correios, os carteiros, tem desempenha- to diffcil, do ponto de vista de resultados positivos
do sua função com bravura, sem menosprezar o pa- para o nosso povo. E vejamos por que, Sr. Presiden-
pel dos outros funcionários desta instituição. E é jus- te, Sf'lIs e Srs. Deputados.
tamente este segmento o grande homenageado Acaba de ser aprovado o substitutivo do Sena-
neste que é~ D~a dos Carteiros. , dor Fernando Bezerra, no Senado Federal, frente ao

E por Incrlvel que pareça - ~ despeIto de ter primeiro parecer do Senador Ney Suassuna, o qual,
uma função nobre, extremamente Importante e es- em relação à S11:uação das parentes traz prejuízos
senc~al para executar essa tarefa e, sobretudo, ~a~ maiores que aqueles que nosso País enfrentou em
valOrizar o trabalho de uma grande empresa brasllel- função da aprovação, por este Congresso Nacional,
ra que está entre as cinco maiores ?J1l)resas,de cor- do acordo do GATT, sem sequer os Deputados Ba-
reios do mundo - esse segmento ainda é mUIto des- berem o que estava escrito, porque o texto era em
valorizado, especialmente pelo atual Govemo e pela língua estrangeira e poucos tinham condições de ta-
direçao que hoje administra os Correios e Telégrafos. zer a leitura do texto. Mas aprovamos. Hoje, a pro-

Contudo, por todas essas funções a que me re- posta da Lei de Patentes visa a piorar nossa situa-
feri, um carteiro ganha apenas cerca de 250 reais, ção em relação ao GATT. Inicialmente leio o texto
salário completamente inviável até mesmo para se para ver até onde vai a subserviência dessa elite
vestir, quanto mais para manter uma famRia. Ade- brasileira. Basta ver que o Senador é o Presidente
mais, há que se falar da responsabilidade no que da Confederação Nacional das Indústrias.
tange ao sigilo e à confiança que lhe é atri~uída Veja o qua está dito Sr. Presidente:
quando sai para fazer uma entrega. Por tudo ISSO, '
podemos dizer que os carteiros em nosso País rece
bem um salário miserável. Hoje eles são duplamente
homenageados: pela tarefa que desempenham e s0
bretudo pela sua coragem e resistência

Sr. Presidente, somente com a mobilização,
com o fortalecimento dessa luta em âmbito nacional
será possível resgatar a dignidade, inclusive mate
rial, dessa categoria que homenageamos - em meu
nome e em nome do PCdoB neste dia a eles dedica
do, o Dia dos Carteiros.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi
do a fazer uso da palavra o ilustre Deputado Inácio
Arruda, segundo orador inscrito pelo PCdoS.

Dispõe S. Exª dos cinco minutos restantes.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS - CE. Sem
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E veja o que diz o Sr. Mickey Kantor, responsá
vel do governo norte-americano nas negociações a .
respeito de patentes e o principal. homem de pres
são dogovemo americano:

"Mickey Kantordisse que o relatório do
panel não pode ser respeitado pela legisla
ção americana.."

Isso em função de recurso do Brasil relativo à
venda de combustíveis, no caso, gasolina do Brasil
e da Venezuela, uma representação nossa julgada
na OMC, onde saímos vitoriosos.

O Sr. Mickey Kantor, que nos pressiona para
aprovarmos a Lei de Patentes a qualquer custo diz o
seguinte:

"que o relatório do panel não pode ser
respeitado pela legislação norte-americana
e que os objetivos do Clean Air Act são de
tal forma importantes que o Governo Clinton
não tem intenção de mudá-los diante das re
comendações do panel."

Segunda a Gazetà Mercantil,

As declarações de Kantor provoca
ram perplexidade à diplomacia brasileira
porque os EUA não querem acatar uma
decisão adotada por um órgão que é a pri
meira instância do processo de solução de
disputas da entidade que eles ajudaram a
constituir.

É isso que é a OMC: decide a favor de um país
em desenvolvimento ou subdesenvolvido como o
nosso, e a decisão não vale para as grandes potên
cias. Quando é para pressionar o Governo a adotar
medidas que eles consideram importantes para as
grandes potências, aí vale o acordo do Gatt

Esta a realidade que a elite econômica brasilei
ra, que já demonstrou não ter padrão ético nem mo
rai, demonstra, ou seja cada vez mais o seu servilis
mo, a sua incapacidade de prover o País de um pro
jeto autônomo, capaz de alçar a Nação ao patamar
de um país desenvolvido de Primeiro Mundo. Mas,
ao contrário, o que desejam é anexar nossa econo
mia aos países centrais. Sr. Presidente, a situação é
totalmente absurda. Por isso, as indústrias brasilei- .
ras dos setores mais prejudicados, no caso, os labo
ratórios e a área da química fina no Brasil, estão
numa situação quase vexatória, pedindo aos Sena
dores ql,Je aprovem o Relatório Ney Suassuna. E,
evidentemente que a Câmara opta pelo seu substitu
tivo e não pelo substitutivo do Senado que pode

agradar a administração Clinton, mas é inaceitável
pois trará enorme prejuízo para o Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi
do a fazer uso da palavra o último orador, Deputado
Paulo Paim, pelo PT.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, eu havia assumido um compromisso comigo
mesmo de parar de falar da reforma da Previdên
cia devido às contradições que estão aflorando
cada vez mais, principalmente entre a Central e o
Partido dos Trabalhadores. A impressão que me
dá é a de que, neste País, fazer oposição é crime,
enquanto que em qualquer país do. mundo é nor
mal, fazer oposição à situação, na busca até do
contraditório construir uma proposta maior para a
sociedade.

Sr. Presidente, usarei meu tempo para dizer
por que não aceitei a proposta de acordo do Gover
no em relação à Previdência. Não aceitei porque, no
meu entendimento, o Governo usou a boa fé das
centrais sindicais para convalidar a sua proposta de
reforma da Previdência Social, aliás, proposta de pri
vatização da Previdência Sempre defendi uma
grande negociação entre os três poderes, empresá
rios e trabalhadores sobre os ternas que interessam
à sociedade - uma negociação séria, responsável,
sem meias verdades. Mas, nos moldes em que foi
feita a atual negociação entre o Governo e as cen
trais foi um retrocesso. Explico por quê. O Governo
-só convocou as centrais quando percebeu que a re
forma da Previdência estava morta e praticamente
enterrada. no Congresso Nacional, porque sua pró
pria base de apoio estava dividida. O Governo, no'
dito acordo com as'centrais, não recuou uma linha
daquilo que já havia acertado com o Relator da ma
téria no Congresso Nacional. O dito acordo, em pelo
menos um artigo, infelizmente piorou a redação que
já tínhamos acertado com o Relator da matéria, De
putado Euler Ribeiro.

. O Deputado havia acatado emenda de autoria
minha e da Deputada Jandira Feghali, que garantia
que os recursos da Previdência seriam arrecadados
e distribuídos por ela própria, não iriam mais para o
caixa do Tesouro Nacional, que hoje recolhe e des
via, infelizmente, parte desse dinheiro.

No dito acordo não estão asseguradas três
questões, para mim, fundamentais e omitidas da po
pulação: a primeira se refere a que em nenhum mo
mento é assegurada a gestão quadripartite, ou seja,
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empregado, empregador, aposentado e Estado; a
segunda diz respeito à arrecadação, que continuará
sendo feita pelo Tesouro Nacional e a terceira, a
grande mudança com relação ao tempo de serviço e
de contribuição.

E, Sr. Presidente, até o Ministro Reinhold Step
hanes já admite com clareza que existe, sim, dife
rença entre tempo de contribuição e tempo de servi
ço. Mas, infelizmente, alguns líderes sindicais, por
inocência ou desconhecimento da matéria, conti
nuam dizendo que é pura semântica.

Aí, Sr. Presidente, recorro, ainda, aos Profes
sores de Direito Amauri Mascaro do Nascimento e
Octávio Bueno Magano, que defendem o sistema
contributivo, mas, de forma séria e responsável,
admitem, em matéria publicada em todos os jor
nais, que existe, sim, diferença entre os dois siste
mas.

Pergunto-me, então: E a boa intenção do Go
verno? Respondo: Se o Governo quisesse, de fato,
discutir com a sociedade as reformas que entende
saudáveis para o País, por que não o fez na quebra
do monopólio do petróleo, das Telecomunicações,
da cabotagem, do gás canalizado, por que não dis
cute a lei das patentes, até mesmo na greve dos pe
troleiros, na reforma administrativa, na questão dos
portos, no seu projeto de privatização?

E eu vou além: por que não discutir a proposta
da reforma administrativa e a própria desindexação
da economia, como também a política salarial do
servidor público, que passa a data-base e o Governo
diz que não vai dar um centavo de aumento? Por '
que não discutir o salário mínimo, quando estamos
nos aproximando do dia 1Q. de maio? Não o fez por
que não lhe interessava e não lhe interessa.

Claro, Sr. Presidente, que a reforma da Previ
dência é diferente porque, de forma direta ou indire
ta, envolve os corações, a alma, as emoções de
mais de 130 milhões de brasileiros. Quem não tem
em sua família um aposentado ou pensa na aposen
tadoria? Que negociação é essa, em que os traba
lhadores só abrem mão dos direitos adquiridos em
relação à legislação vigente?

Sr. Presidente, o Governo, por outro lado, sa
bia que ia perder no Congresso, como perdeu no
Projeto de Lei nQ. 914/95, que visava a fazer com que
os inativos e pensionistas voltassem a contribuir
para a Previdência. E aí, o Governo, de forma hábil,
abriu uma negociação com as centrais.

Infelizmente, o tal acordo, que uns dizem existir
e outros dizem não existir, passou para a sociedade

como se fosse um grande entendimento no âmbito
nacional; as pessoas só vão perceber o estrago feito
daqui a dois anos. Aí sim, será considerado um dos
atos mais perversos praticados contra os trabalha
dores, aposentados e servidores, na História recente
de nosso País. ~ um acordo em que só um lado ga
nha, o outro só perde.

Como exemplo, Sr. Presidente, cito a situa
ção dos trabalhadores rurais, em relação aos
quais, dizem que há um avanço. No entanto, eu
começo a explicar. Qual é a tendência no Brasil e
em todo o mundo? ~ o êxodo rural acontecer, cada
vez mais, o trabalhador vai sair do campo e virá para
a cidade.

Esse tempo, pela proposta de acordo, não
mais será contado para a aposentadoria do trabalha
dor rural, a não ser que ele aceite se aposentar com
somente um salário mínimo. E como acontece hoje?
Ele se aposenta computando o tempo de serviço ru
ral com o tempo do serviço urbano, usando as últi
mas contribuições para fazer o cálculo de sua apo
sentadoria. Então, como não pode? Claro que pode!
Milhões de trabalhadores rurais serão prejudicados
com o dito acordo.

Estamos em um ano eleitoral, não dá para des
conhecer. O Governo, de forma hábil, repito, usou
as centrais sindicais como boi de piranha para viabi
lizar uma reforma impopular e ganhar a simpatia da
sociedade. No meu entendimento, admito, conse
guiu seu intento. Mas, por outro lado, atrasou, preju
dicou, inviabilizou a possibilidade de um dia termos
um diálogo sério, no campo da verdade, para cons
truir um grande entendimento nacional, como fize
ram os alemães no pós-guerra, como fizeram os ju
deus e os espanhóis. Contudo, como disse Charles
de Gaulle, o Brasil não é um país sério. Sempre dis
cordei desta frase. Continuo discordando. O Brasil é
um país sério, mas, infelizmente, seus governantes
não fazem política com seriedade. A verdade, todos
sabem, é que os governos passam e o povo fica..
Esse povo, bom e sonhador, que agora está iludido,
pois está acreditando naquilo que está sendo dito,
saberá, com o passar dos anos, responder a todos
aqueles que o enganaram.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer
ro a sessão, convocando outra, para amanhã sexta
feira, dia 26, às 9 horas.
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(Encerra-se a Sessao às 17 horas e 6
minutos.)

7 4LfeIra 15:00 Marisa Serrano
15:25 José Prianle

8 5LIeira 15:00 HermtllI Parcianello
15:25 Jaime MaItIIllI

9 6LfeIra 10:00 Augustl CaMlIho
10:25 Edinho Bez
10:50 Teima de Souza
11 :15 Vicente ClIICione
11:40 Gervásio Oliveira
12:05 Elias Mud8d
12:30 Gonzaga Mola
12:55 Domingos Dutra
, 3;2Q Niison Giboon

12 2Llelra 15:00 B. Sá
15:25 Remê Trinta
15:50 Chico VigiIanle
16:15 Femando Lyrà
16:40 Regi. de Oliveira
17:05 Paulo Bernardo
17:30 RoberIo VaIadAo
17:55 WeIson GalIp8rini
18:20 WaIdonilll Fooravanle

13 3LfeInI 15:00 EJiHU PadIIha
15:25 CotalCi Sobrinho

14 4Lfelra 15:00 Ivan ValInbt
15:25 AIzIra Ewerton

1 - Projeto de Lei nº- 1.229195 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem nº- 1.183195) - que altera a Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986, para incluir hipó
tese de destruição de aeronave.

Relator: Deputado,Elton Rohnelt

11- Comiss6es Temporárias:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC n!!. 233-AI95 - Educaçao

Salas 131C/135C - Anexo 11

AVISO Nº- 9/96

Recebimento de Emendas
Instalada em: 11-1-96
Prazo: prorrogação 5 sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 19h30
Decurso: 11!sessão

1 - Proposta de Emenda à Constituição nº- 233
Al95 - do Poder Executivo (Mensagem nº- 1.078/95)
- que modifica o artigo 34 e o Capítulo 111, Seção I,
da Constituição Federal e o artigo 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. (Educa
ção.)

Nota: as emendas só serão aceitas em formulário próprio à dispo
sição nas Secretarias das Comissões.

ReIaçIo _ Dtpu1adoI !JlM'l" .... ' '5--;:;;2LIeira~':.-15i;:;:OO;;;--'V'-"akI;:;:r:;:<CoIaItl=:----
o Gl'lII'IdIE~. 15:25 Antônit> Feijilo

No Período di 15 de J'Il~"'14 15:50 Manoel CaIIro
di fev.rtIro eM 1 l:~ =~

17:05
'7:30 AdlOllldo Slreck
17:55 Benedito Domingoa
18:20 NaIr Xavier Lobo

Da!I ali HorI
26 BLleIra 10:00

10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

29 2LIlIIra. 15:00 F
15:25 MIrtO NIINmome
15:50 rn6clO~.!
18:15 EIl1lIIIIR l1tftII PIrea
18:40 ~~.....1H8iII
17:05 ~.o"""
17:30 0Imlr LllM
17:55 EIlHU FlIMlIie
18:20 serallm-,

30 3I-felr. ~~: ~
31 4L iêIi.1S:OO ~

15:25 Car10I MQI/IlIL '"
1" 5Lfelr. 15:00 C_loêfuririI~

15:25 0IórI0 AddIIlL
2 6LIalra 10:00 COriOIaiiõ1iíi

10:25 SOCOrro GOIIIII
10:50 GermIno NaOIo
11:15 Agnaldo':
g~ ~= eartoI Parnmio
12:30 RicIrdo HlIltIIMo
12:55 ltanw 8al1lI "
13:20 ArlIndo ChinIIlIh

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES
I - Comiss6es Pennanentes:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Plenãrlo 7, Anexo 11

AVISO Nº-1196

Recebimento de Emendas
Infcio: 24-1-96
Prazo: 5 Jessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min
Decurso: 21! sessão
A - Da análise da constitucionalidade e Juri

dicidade (art. 54, 11)
1 - Projeto de Lei nº- 4.149-8193 - do Poder

Executivo (Mensagem nº- 574193) - que dá nova re
dação aos artigos 20 e 26 do Decreto-Lei ~ 227, de
28 de fevereiro de 1967.

Relator: Deputado Vilmar Rocha

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala T-15 - Anexo 11

AVISO Nº- 1-EXT/96

Recebimento de emendas
Infcio: 19-1-96
Prazo: 5 sessões
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min
Decurso: 51! sessão
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1!!. Secretário: Suplentes de Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDR-PE 1º- ROBSON TUMA - PSL-SP
2º- Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG 2º- VANESSA FELlPPE - PSD8-~J

3º- Secretário:
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(PFUPTB)
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Maria Laura
Milton Temer
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Paulo Rocha
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Marilu Guimarães
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Os6rio Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
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Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
Vilmar Rocha
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Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel
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Edinho Araújo

Femando Diniz
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Tetê Bezerra
Candinho Mattos
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Álvaro Gaudêncio Neto
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Heráclito Fortes
HiláHo Coimbra
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André Puccinelli
Cás~io Cunha Uma
Chição Brfgido
Confúcio Moura
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Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
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Vlce-Lfderes:
GerSon Peres (1º- Vice),
Arnaldo Faria de Sá
Basrlio Villani

Augusto Nardes
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Eraldo Trindade

Vice-Lfderes:
José Carlos Sabóia (1º- Vice)
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Alexandre Cardoso



BLOCO (PUPSD/PSC)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Uderes: '.
Marquinho Chedid (1 2 Vice) Pedro Canedo
Elton Rohnelt Luiz Buaiz
Eujácio Simões
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Uder: ALDO REBELO

Vlce-Uderes:
Haroldo Uma Aldo Arantes
Sérgio Miranda.
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, .liDERANÇA DO GOVERNO
Uder: LUIZ.CARLOS SANTOS

Vlce-Uderes:
Almino Affonso Benito Gama
Amaldo Madeira Elton Rohnelt



Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

.PedoB

PSB/PMN

PL/PSO/PSC
, Hilário Coimbra (PTB)

RoiaM Lavigne

Adelson Salvador
Beto Lelis

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

"SUplentes

r-------,....----- COMISSOES PERMANENTES ----------...,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
c'pOLfTlCA RURAL'

Presidente: Alcides Modesto,{PT)
12 Vice-Presidente: José Fri~h (PT)
22 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
32 Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares' ,

PFUPTB Nelson Meurer (PPB) 1, Yl:iIga.

Abelardo 4Jpion Albérico Cordeiro ' PPS

Adauto Pereira Antônio Ueno . Odnio Balbinotti Augusto Carvalho
Carfos Melles Benedito de Ura Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Davi Alves Silva (PMN) , ' ~tinho .Rosado, . Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horasHugo ROdrigues da Cunha Eliseu Moura Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
José Borba João Ribeiro Telefones: 318-6978/6979/6981José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
Mendonça Filho Lael Varella' COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Nelson Marquezelli Luiz Braga Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães 12 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues 22Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)

PMOB 32 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
Andre Puccinelli Dilso Sperafico

Titulares SuplentesAnibal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano PFUPTB
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso

Antônio Geraldo Aracely de PaulaJosé Aldemir Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves Pedro lrujo Antônio Joaquim Araújo Bonifácio de Andrada

Raul Belém (PFL) Udson Bandeira Arolde de Oliveira Carlos Alberto

Roberto Paulino Wilson Branco João Iensen César Bandeira

Silas Brasileiro Wilson Cignachi José Jorge Heráclito Fortes

Teté Bezerra 2 vagas José Mendonça Bezerra Leur Lomanto

Valdir Colatto Luiz Moreira Luciano Pizzatto

PPB
Maluly Netto Mauro Fecury
Paulo Bornhausen Mendonça Filho

Anivaldo Vale Célia Mendes Paulo Cordeiro Pedro Correa
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB) Paulo Heslander Vilson Santini
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro Vic Pires Franco 1 vaga
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB) PMOBHugo Biehl Marconi Perillo (PSDB)
Roberto Balestra Maria Valadão Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Romel Anizio Mário Cavallazzi Carfos Apolinário Edinho Araújo
1 vaga Telmo Kirst Cássio Cunha Uma Euler Ribeiro

PSOB Hélio Rosas Geddel Vieira Uma

Antônio Aureliano Amon Bezerra João Almeida Henrique Eduardo Alves

Elias Murad Augusto Nardes (PPB) Marcelo Barbieri Jorge Tadeu Mudalen

Ezidio Pinheiro Carlos Mosconi Pedro Irujo Laire Rosado

Ivo Mainardi (PMDB) Herculano Anghinetti Pinheiro Landim MaurIcio Requião
Roberto Rocha Zaire RezendeOsvaldo Coelho (PFL) Salvador Zimbaldi Roberto Valadão 2 vagas1 Vaga Saulo Queiroz (PFL) Wagner Rossi

PT
Adão Pretto Fernando Ferro PPB
Alcides Modesto João Coser Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Domingos Dutra Luiz Mainardi Alzira Ewerton Cunha Bueno
José Fritsch Paulo Rocha Edson Queiroz Gerson Peres
Padre Roque Waldomiro Fioravante José Janene Itamar Serpa

POT Raimundo Santos (PFL) Laprovita Vieira
Luiz Durão Airton Dipp Roberto Campos Nelson Marchezan (S/P)
Oscar Goldoni (PMDB) Carfos Cardinal Ubaldo Corrêa (PMDB) Sérgio Naya
1 vaga Giovanni Queiroz Welson Gasparini (PSDB) Silvermani Santos



Aroldo Cedraz

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo pires
Franco Montoro
IIdemar Kussler

Rommel Feijó

Femando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi. ,

Milton Temer
Sandra Starli~g

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga

Haroldo Uma

Eurípedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

PT

PPS

PDT

PPB
Adhemar de B~rrps Fil~ó

Alcione Atnay~ ,
,Alzlra Ewertdn

Mario de Oliveira
Nelson Marqhezan (SIF').
RaimundoSal\tos (PF.L)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PSDB

Elton Rohnelt
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

PUPSD/PSC

Darci Coelho

Aldo Arantes

De Velasco
José Egydio

Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: ~18-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,·
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

22 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
32 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Héito,Bicudo.
José Genoíno.
Marcelo Dedá
Milton Mendes
Paulo Delgado

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
MàrCôni Perillo
Vicente Arruda
ZUlaiê' Cobra

João Natal
Jorge Wilson
JOlSé 'Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udso,n,Bandeira

Adylson Motta'
Gerson Peres'
Ibrátlim Ábi':Aókel
Jarbas Uma
José Rezende
PriscoViana ..
T~lv~~Albúque'rque
Valdenor Guedes

Coriolano Sales
. Enio Babei

Matheus Schmidt

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Maluly Netto

Maurício Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

,,.Ricardo Barros

Gonzaga l'atriota
,UbaldinoJunior

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

Antônio JOaquim
Cunha Uma (PSDB)

Edson Ezequiel

Albérico Filho (PRP)
Alberto GoIcknan

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioArns

PT

PDT

PSDB

PMDB

João Colaço (PSB)
Renato Johnsson· (PPB)
, Valdemar Costa 'Netô

PSB/PMN
Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

Eurípedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wqll;ley QIJf'ljrp?

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regisde Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AnaJúlia
Ivan Valente
Miltqn Temer,
Tilden Santiago
Wemer Wanderer (PFL)

PUPSD/PSC
Augusto Farias (PPB)
Marquinho Phedicl.
Pedro Canedo

Domingos Leonelli
José de Abreu,
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó ,
Salvador Zimbalci

POdaB
InácioArruda, Jandira Feghali

• • <

Secretária: Maria Ivor.ie do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h .
Local: Plenário, Sata,14-A, .
Telefones: 318-6900 a'691 O

COMISSAo DE CONSTlTUIÇAo
E JUSTIÇA E I;)E ,REDAÇÃO

PresidentE:l: .Roberto Magalhães (PFL) ,
1º Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

, Titulares SuplentéS

PFUPTB



Cidinha CámP<3s
Sérgio Carneiro

Domingos Dutra
Pedro Wilson

2 vagas

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tugã A'ngerári:li

Fernando Ferro (pn
Maria Valadão

Marta'Suplicy(Pn
Valoorniro Meger
Wigberto Tartuce'

. Gonzflga Mota
Jurandyr Paixão

Luís Rob~rto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
2 vagas

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Carlos daCárbrás '
Cárl0sMelles

, , . Félfx:'MendonÇa
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSDB

PMDB

Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson
Renato Johnsson

PPB

PT

PDT

PSDB

Cunha Lima
Nelson Otoch

Antô.niõ do Valle
DilsoSperafico
Eniváldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
páulo Ritzel

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/R),

PUPSD/PSC, ..
Romion'Tumlil (P$L}

Roberto Valadão

Hélio Bicudo
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EdSon Soares
lI~emar Kusser

· Expeditb' Júnior ,.

Betinho Rosado
João Ribeiro

· José Múcio Monteiro
Luiz Braga ;'.
Roberto Fontes
Rubem'Medina
Severino Cavalcanti

PSB/PMN
· Ubaldino Júnior Adelson Salvador
·Secn;;tária: Tere~i~ha de Lisieux Fr~có Mir~n'da'
·Local: Sala 8, Anexo 11 . ",
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA~
INDÚSTRIA E COMÉRCIO- " '.

" " ~ ~ - ~

Presidente: Paudemey Avelino (PPI3), , .
151 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi.(PPB)

Titulares '. ~l.;Il?le!1tes

PFUPTB

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)

· 1 vaga

Áritônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelso!) 0toch
Roberto Frahçà

ZLlláiê 'Cóbrá.

Domingos Dutra
Ivan Vàlérite'
Ma~a' Súpllcy.

Eurico Miranda.
Francisco Silva
JairBolsonaro '

José Carlos laceroo .'
V~çIef)qr: ~~ede,S: :

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

'José Coimbra.
, .' Ricardo Bàrros

TeIma de Souza (PT)

Chicão Brígido
Inácio Arruda (PedoB)

. MarcOs Lima
Teté Bezerra
Valdir Colatto"

PMDB

Agnelo Queiroz (PedoB)
Nillon Baiano

Rubens Cosac

Elcibne Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Ri~Camata

PPB

cerso Rússbnian'no
Pimêritel' GOmes' "
Váliess'a'Feliooe

Aghaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Lat,J~a, C~n,eiro.
Ma.ri,a Valad~o
Silvemani Santos

Luci~no Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
SarrieyRlho
VHson Santini

PT

PSDB

B. SflWSDB)
GjlpeY Viaria: .
Jo~é MFlchado

PMDB
'" ~ I

Alberico Filho
Frei~e Júnior
Remi Trinta '
SocOrro Gomes (PedoB)
Wilspn Branco

PDT
Sért;Jio Carneiro Itamar Serj:la' (PSDB)

PL/PSD/PSC

F{o:bSon ~ruma (P8L) Elto,n'l3ólil1elf
PSB/PMN

GeNásio Oliveira João Colaço

Sec~tário: A~renilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h .
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Tlillefones:318-6930 .a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Pr~s,dente: Nilmário Mirand~' (Pl)
151>Vipe-Presiâente: Hélio Bicudo (pn
251 Vice-Presidente: UbaldinEl Junior (PSB)
32 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

'Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de·Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Thepdorico Ferraço
Vilmar Rocha



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretãria: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira ...;, 10h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PUPSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretãria: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras -10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRIBUTA9ÃO .

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2º- Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

.PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

PT

PCdoB

PSB/PMN

Vittorio Mediolli

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

POT
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC
Francisco Horta

PPB

Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (SIP) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSOB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDl)
12 Vice-Presidénte: Femando Zuppo (PDl)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Setrano
Maurfcio Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cáscióne

PMOB
Femando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveirvs Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manoel Castro João Mendes
Mussa Demes Mauro Lopes
Os6rio Adriano Roberto Magalhães
Roberto Bránt (PSDB) Wilson Cunha

PMOB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Uma AntOnio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mata Paulo Ritzel
Hermes Pareianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB
BasflioVillani Anivaldo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Domelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya Waldir Dias

PSOB

Antônio Kandir Antonio Feijão
Mareio Fortes Arnaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro
Silvio Torres Jorge Andem
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)



Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genoíno
Lu,iz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli
, Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Lima Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
, Welinton Fagundes

Edinho Bez
,Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vagas

PMOB

Maurício Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
José Carlos Sabóia, Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

POT

PL/PSO/PSC

PT

Giovanni Queiroz
2 vagas

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PSOB

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - toh
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
.)" , ")

Presidente: Eliseu Resende (PFL) .
1º" Vice-Presidente: Paulo Titan (PMOB)
22 Vic&:Presidente: Antônio Feijão (PSOB)
32 Vice-Presidente: Elton,Rqhnelt (PSC)

" Tltula~ Suplentes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSOB)
Ar:ac~y.de Paulá
I;lis,eu.Resende, '
José Santana de Vasconcellos
Moisés Upnik. ,; ,~

MUriló Pinheiro, ",

Sérgio Mirenda

Marcelo Deda
Neclson Micheleti

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Antônio dos Sàlítôs
, Câtlos Magno

, Joséiude
Mussa Demes

,Ney,Lopes
Osório,Adriano

Paulo Heslander
,'~neyl=i1ho

U~iciIJQ Queiroz
Vic Pires, franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

PMOB
Adelson Ribeiro (PSOB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luii Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Ola\lo Calheiros

2 vagas

Eujécio Simões
JoãO Colaço (PSB)

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

POT
Márcia Cibilis Viana
MaX: Rosenmann (S. /P)

PL/PSO/PSC

PCdoB
Jur~ndyr Paixão (PMDB)

José Chaves (S/P)

PV
João Pizzolatti (PPB) ~s~Carlos Lacerda (PPR)

Secr~tária: Maria Unda~galllães'
Reuoião: quartas-feiras - 10h ' ,
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO'Ô~ i=íséALlzAÇÁO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uma Netto (PFL) , .
22 Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMOB) ,
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

,Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvilro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho'(pPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joãb Mendés
Uma Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar '
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2v~gas

Basílio Villani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos,(PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTS)

1 Vaga
PSOB

Rrmo de Castro



PSB/PMN
BosCo França José Carlos Sabóia

Secretária: VaIda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
Presidente: Franco Montoro (PSDB)
lº Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
3-º Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PUPSO/PSC
Zé Gomes da Rocha

Elias Murad
Ezfdio Pinheiro

Feu Rosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
1 Vaga

Ricardo Heráclio

André Puccinelli
Armando Abnio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darcfsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Carneiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anizio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

PSB/PMN
Ushitaro Kamia

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lafre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PCdoB
Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM(LIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: MauriSérgio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3-º Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dumo Pisaneschi

Fernando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (PT)

VilmarRocha
1 vaga

Adão Pretto
Milton Mendes

Márcio Fortes
Marinha Raupp

Antonio Joaquim
Edson Silva

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Airton Dipp
José Mauricio

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PT

POT

POT

PPB

PSOB

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)

Ary Kara
Freire Junior

Rubens Cosac
1 vaga

Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Airton Dipp
José Mauricio

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Carlos Cardinal
Renan Kurtz

Costa Ferreira
Cunha Bueno
José Teles
Pedro Valadares

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Elton Rohnelt

1 Vaga
PUPSO/PSC

De Velasco

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SnvíoAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

OIavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas
. João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Elíseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

PUPSO/PSC

Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

Wilson Braga
1 vaga

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
Jairo Azi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Titulares

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Fernando Lyra

COMISSÃO DE·VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

Femando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

POT

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSO/PSC

Luiz Buaiz José Egydío .
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN

Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

Inocêncio Oliveira Jair Siqueira
João Mellão Neto Luiz Moreira
José Carlos Aleluia Manoel Castro
José Pimentel (PT) Osvaldo Biolchi
Paulo Paim (PT) Sergio Barcellos
Paulo Rocha (PT) 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB

Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (pn Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wígberto Tartude 1 vaga

PSOB

IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga



Mario Negromonte
Paulo Feijó
1 Vaga

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genoíno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PL/PSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
1 Vaga Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PedoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prudência da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Femando Zuppo
Matheus Schmidt

Serafim Venzon

Antônio Joaquim Airton Dipp
Eurípedes Miranda Matheus Schmidt

.PIJPSO/PSC
Mauricio Campos, < Expedito Júnior

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DEDES~NVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
1Q Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
22 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
32 Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

PMOB

POT

PPB

PT

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Femando Lopes

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero.oguido

Célia Mendes
Nelson Meurer

Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Armando AbRia
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

João Paulo
Nedson Micheleti
NilmárioMiranda

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Suplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro.
Roberto Jefferson

PSOB

Titulares

PPB
Amaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

PMOB
Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Wemer Wanderer

Antônio Feijão
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Rrmo de Castro

PL/PSO/PSC

Welinton Fagundes 1 vaga



Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

ProposlçAo: REQ-3195 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares Suplentes

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 Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

PDT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PL/PSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB1PMN

PSB/PMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORARIAS
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 (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PedoB)
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDn
32 Vice-Presidente: Padre Roque (pn
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

4 vagas 4 vagas

PMDB

3 vagas 3 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga ,1 vaga

PSDB

Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT

Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PUPSD/PSC

MarquinhoChedid Roland Lavigne

PedoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo /I
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

ProposiçAo: REQ-1/95 Autor: Freire J(jnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Ayres da Cunha
Femando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anlbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brfgido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

BasnioVillani
Célia Mendes



João Paulo
Eduardo Jorge Paulo Delgado

Humberto Costa Sandra Starling

Waldir Dias

Elias Murad
Jovair Arantes

Arlindo Chinaglia
José Augusto

PSOB

PT

Jofran Frejat

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen GLdmarães Amaral
Local: Serviço de CPI'': Anexo Ir-Sala 139-B
Telefone: 31S':7054

COMISSÃO'I:SPECIAL
, DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CODIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇÇ)I;S NA ~EGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTlPARIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUiÇÃO FEDEijAL
Presidente: Mendqnça Filho (PFL)
1º- Vice-Presidente: Aracely de'Paula (PFL)
2º- Vice-Presidente: Jayme s~tána (PS[)B)
3!l. Vice-Presidente: Alzira EWerton (PPR)
Relator: João AlmelCla'(PMDB),

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB

PSOB

PMDB

José Carlos Sabóia

POT
Coriolano Sales ~nio Bacoi
Matheus Schmidt Eurfpedes Miranda

PL/PSO/PSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSB/PMN

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo li-SaIa 120-B-Ala .
Nova
Telefones: 31 8-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIARE DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NEStA CASA, :REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS'
CASSINOS NO BRASIL '

Presidente: Homero Ogujd.o (PNJOB)
1º- Vice-Presidente: Siloo Brasileiro (PMOB)
2Q. Vice-Presidente: Nelson Otoch(PSDB)
3!l. Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de paúla (PFL)

Titulares Suplentes

Fernando Lyra

Iberê Ferreira
PFUPTBPaes Landim

Pedrinho Abrão Albérico Cordeiro Adauto Pereira
Ricardo Barros Aracely de Paula Alceste Almeida

Roberto Pessoa Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Rodrigues Palma Ciro Nogueira Carlos da Carbrás

VilmarRocha Cláudio Cajado Hilário Coimbra
José Rezende Mauro Fecury
Paulo Uma 1 vaga

Barbosa Neto
Chicão Brfgido PMOB

Marisa Serrano Candinho Mattos Anfbal Gomes
Maurfcio Requião Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen

Tetê Bezerra Ivo Mainardi José Aldemir
Wilson Branco Maria Elvira Noel de Oliveira

Sandro Mabel Pinheiro Landim

Arnaldo Faria de Sá Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Cunha Bueno PPB
José Unhares Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Osvaldo Reis

Ricardo Izar
Efraim Morais (PFL) José Carfos Lacerda
Gerson Peres Marcos Medrado
Ricardo Izar Nelson Meurer

Cipriano Correia Silvemani Santos Wagner Salustiano

José Egydio

POT

Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSO/PSC
Serafim Venzon

Pedro CaneCIo~

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Jayme Santana

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho

. Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione



Jováir Arantes
Arth.ur Virgnio Neto
Nelson Otoch
Zuli:~iê Cobra

Carlos Santana
joãO Fassarella
José Fortunati

PSOB

PT

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

2 vagas

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Paudemey Avelino

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius

Ferrjando Lopes
Matheus Schmidt

POT
Ênio Bacci

Wolney Queiroz

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

PUPSO/PSC
Marquinho Chedid

PSB/PMN
Pedro Canedo Airton Dipp

Matheus Schmidt

NilsOn Gibson Gonzaga Patriota

PedoB Francisco Horta

Antônio do Valle
Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMOB
Edinho Bez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira

Benito Gama
Félix Mendonça
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Sérgio ,Guerra",

Haroldo Uma Sérgio Miranda

Secretária: Mariene Nassif
Local: Servo Com. Esp....,. Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-7067f706617052 '

COMlSsAo ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA, '
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3R Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Supléntes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano

PPB

PMOB

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1v~a

Francisco Domelles
João Pizzolatti

Sérgio Miranda
Secretária:' Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 "'- Salas 124-Af152-A
Ala Nova
Teh~fones: 318-6874f706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SE$SOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,N~ 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIQNAL"
ProPosição: PEe-0175195 Autor: Poder ExecutiVo

PreSidente: Jurandyr PaixãO (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
22 V,ice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3R Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

.Titulares

Benko Gama
Eliséu Resende
FéliX Mendonça
MussaDemes
Pauio Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina



Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11-Sala 120-8- Ala
Nova
Telefone: 318-7052

CoMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376193, 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 PROVID~NCIAS"

Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
19. Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2!l. Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3º Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasflioVillani Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdomiro Meger Roberto Campos

PSOB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes
Luiz Carfos Hauly Marconi Perillo

PT
José Fortunati Ana Júlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nadson Micheleti Paulo Bernardo

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Femando Lopes 1 vaga

PL/PSO/PSC

Francisco Horta Éujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra 8icardo Heráclio

,PCdoB,.

PFUPTB
Alexandre Ceranto Antônio Geraldo
Fernando Gonçalves Arolde de Oliveira
Jaime Martins Benedito de Ura
Luiz Moreira Betinho Rosado
Maluly Netto Eliseu Resende
Paulo Cordeiro João Iensen
Ursicino Queiroz Philemom Rodrigues

PMOB
Chicão Brlgido André Puccinelli
Edinho Araújo Luiz Fernando (PSDB)
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro
Lalre Rosado 3 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB
Antonio Jorge Carlos Airton

POT

Eurlpedes t.tranda Fernando Lopes
PUPSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCéJoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo'
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11 salas 131-G/135-C
-Ala Nova .
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

N!!- 4.591 ~ DE 1994,;1; SEUS 4PENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POL(TlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS ~ROVID!NCIAS

Proposição: PL f1Il4.591194 Autor: SenadOFederal
Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
1!l. Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2!l. Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator. Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PT

PPB
Adhemar de Barros Filho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSDB

Jorge Tadeu Muda/en
José Luiz Clerot

Milton Mendes
Sandra Starfing

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Fernando Diniz

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PMOB

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Speraftco



Arlindo Chinaglia
Gilney Viana Snvio Abreu

Humberto Costa

l.l;lura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PSDB

PT

PDT

Carlos Camurça
Felipe Mendes

Rogério Silva
Valdomiro Meger

B.Sã
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

PSDB

PT

PDT

PUPSD/PSC

Moacyr Andrade
2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Laura Carneiro

1 vaga

PPB

PSOB

PMDB

José Anibal
Mãrcio Fortes

Célia Mendes
José Rezende
Maria Valaclão

Albérico Filho
Sandro Mabel
1 vaga

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
locaI:Serv. Qxn. Esp.-Anexoll-~131-a135-C-Pav. S4J.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

2 vagas Augusto Farias

Betinho Rosado
Clãudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

PMDB

José Rocha
JoséTude
Júlio César
Roberto Pessoa

PUPSD/PSC
Roland Lavigne José Egyclio

PSD/PMN

F~rnandoGabeira (PV) Raquel Capiberibe

POdoB
Urídberg Farias 1 vaga

Secretário: Mãrio Drausio Coutinho
local: Serv. Com. Esp. - Anexo n-8alas 131.0/135.0-
Ala Nova . .
Te1efones:318-7tj)5Ji06617052 .

COMISSÃ.O ESPECIAL
DESTINADA A eSTUDAR OS PROJETOS
. PÚBLICOS FEDERAIS De IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL) ,
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Joaquim
Eur.fpedes Miranda

André Puccinelli
Cãssio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Freire Júnior
Marcelo Teixeira Conceição Tavares
Pinheiro Landim Miguel Rossetto

PT

Carlos Santana
Jair Meneguefli

PPB PDT

Enivaldo Ribeiro Marconi Perilfo Miro Teixeira Fernando Zuppo



PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Salas 131-G/135-G - Ala Nova
Telefone: 318-7066

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1º- Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li-Saias 131-C/135/C
Ala Nova
Telefones: 318-7067!706617052

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 PARAGRAFO ÚNICO AO

ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
ONCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PECo9/95 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB
José Aldemir Albérico Rlho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB
Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSOB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sytvio Lopes

PT
Fernando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT
LeonelPavan José Mauricio

PUPSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

De Velasco

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

PT

POT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

PMOB

BLOCO PL/PSO/PSC

Francisco Rodrigues

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155f93 Autora: Cidlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1º- Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO Pj:UPTB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Pedro Canedo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago



BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis

PCdoB

Adelson Salvador
Elton Rohnelt

PUPSD/PSC
Expedito Júnior

Aldo Arantes Haroldo Uma
Raquel Capiberibe

PSB/PMN
Gervãsio Ollveira

Giovanni Queiroz

Suplentes

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- AJa Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº-169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A NlvEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNIClplOS
PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS". -"-
Proposição: PEe-0169r'93 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2º- Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Ayres da Cunha Alexandre Ceranto
Carlos Magno Duílio Pisaneschi
Fernando Gonçalves Fãtima Pelaes
Jair Soares Jaime Martins
JairoAzi José Coimbra
Roberto Jefferson Luiz Moreira
Ursicino Queiroz Maluly Netto

PMDB
Armando AbUio Elcione Barbalho
Confúcio Moura Rita Camata
Darcísio Perondi Aníbal Gomes
Fernando Gomes 3 vagas
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB
Adylson Motta Alcione Athayde
Jofran Frejat Antônio Jorge
José Unhares Enivaldo Ribeiro
Moacyr Andrade Fausto Martello
Sérgio Arouca (PPS) Talvane Albuquerque

PSOB
Carlos Mosconi B.Sã
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo

Autor: Nlclas Ribeiro

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-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
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS)

Luiz Fernando
Olãvio Rocha

Udson Bandeira

Proposição: PEe-0133192

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator. Salomão Cruz (PFL)



Osmânio Pereira sebastião Madeira POT
PT Wolney Queiroz Wilson Braga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia PL/PSO/PSC
José Fritsch Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

Marta Suplicy PSB/PMN
POT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

PL/PSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN

Carlos Alberto Hugo Lagranha
Carlos da Carbrâs Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (PSDB) Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgllio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
.. 42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro
Presidente: Deputado Carfos Alberto (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo TItan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3º Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (pn
Relatora: Deputada Elcione Barbalhó (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

PT

PMOB

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

PPB

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº- 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposiçlio: PEe-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3º Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Ubaldino JúniorAlexandre Cardoso



PFUPTB
Darci Coelho Jonival' Lucas
Osmir Uma ' José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga' 1 vaga

PSOB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

Aldo Arantes Haroldq U1ma

Secretária: Marlene Nassif ' ,
Local: Anexo 11- salas 131-G/135-C ':"Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617Qp2

CoMISSÃO€SPECIAL '
DESTlNADiA PROFERIR PARECERA

PROPOSTA Q,E EMENQAA CONSTITUiÇÃO
Nº-188-A, DE'~994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6º- E~ AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DiSPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO As PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVés DE ATOS DE EXCEÇÃO,
, A SERVIDORES MILITARES".

Proposição: PEC·188/94 , 'Autor: Zalre Rezende
Presidente: Ary Kars(PMDB)
1~ Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2~Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
~ Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes·

Edson Soares

Nedson Micheleti
Pedro Wilson

PT

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

, '

<?onzagaPatriota
PCdoB

PSB/PMN

PL/PSJ)/PSC

Francisco ROdriguesDe Velasco

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

José Carlos Sabóia

José Egydio

Adelson Salvador

PSB/PMN

PL/PSO/PSC
De Velasco

Gonzaga Patriota

POT Zulaiê Cobra

Eurlpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PBdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo" - Salas 131
C/135-C - Ala ~va
Telefones: 318-7D66f7D67/7D52

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N2 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEe-96192 Autor: Hélio Bicudo

. e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1~Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB),
2~Vice-Presidente: Vago
3~ Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Cláudio Cajado Átila Uns
Corauci Sobrinho Benedito de Ura
Jair Siqueira João Iensen
Jairo Cameiro Leur Lomanto
MaurIcio Najar Philemon Rodrigues
Vicente Cascione 1 vaga

PMOB

AryKara Elias AbraMo
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Femando (PSDB)
Roberto Valadão Marcos Uma
Wagner Rossi 2 vagas

PPB

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Nelson Marchezan
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSOB

Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas



PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

POT
Eurípedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga tvaga

PL/PSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

Proposição: PEC-163/95 Autor: Poder E'xeêútlvo
Pr~sidente: Pedro Novais (PMDB)- '. "
1º Vice-Presidente: Pi,iúlo Ritzel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Márcio_Fortes,(PSD,B)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB),
Relator: Ney Lopes (PFL) .

, Titulares .Suplentes

PFUPTB

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo l1-8ala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃONº-1,DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"

Expedito Júnior

PT
Inácio Arruda (PCdoB)

Pedro Wilson

Silvio Abreu
POT

PSB/PMN

PUPSO/PSC

GilneyViana
José Pimentel

EurípedEls Miranda

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo li-Salas 131~/135~-Ala

Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-33-A, DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVlD~NCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DA OUTRAS PROVID~NCIAS".

Proposição: PEC-33/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
3º Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFt/PTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Dumo Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Roberto Fontes
Vic Pires Franco

1 vaga

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberio Jefferso.n
Vicente Cascione

PMOB

Euler Ribeiro
José Aldemir
Udia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anízio (PPB)

Arnaldo Faria de Sá
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Aníbal Gomes
, , Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSOB

Carios Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

Célia Mendes (PFL)
Paulo Paim

Pedro Valadares (PSB)
Valdenor Guedes

1 vaga

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra .
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMOB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

,José Borba .
Paulo Uma

Vilmar Rocha -

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan



psoÊr'
: i ., ~ . '. ':: .," ;', ; .. ' ',,,, ,;_ :" ; '..::' ~ L ~

Antônio Canos Pi:uinunzio, , Co Antôn'iciBalh'ann' '
B. Sá , '!QieonfinCiQ'Feoseca{(RSDB)":
'"L., " ,u:,,·; "PT"I':' .,\,,>,·"vi")!",":i'('rJOi

HélioBiCUdO,~; ;:\:<;~'-';" r\~T.M,ar,~I,R #~~~'},
, Milton Temer ."' ' .. $andra'Staiiing ..

}1;'~';p6T\:';"";{';~;; '.

Anivaldo Vale
Luciano Castro
MarcióReinaldoMoreira
W~gl'ler.Salustiano

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
FeuRosa,.
Marc:MFortes

PadreRoque.
PaolóBemàrdo
Teima de Souza

!iSOB

PT

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino,

SilvemahiSantos 1

':tvaga

Firmo'de CastrO
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

João Fassatêlla.,
José Machádo

SandraStarling

José Luiz Clerot
PecirÇ> Novais

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira

,Pris~ Viana .
1vaga

,Cq,riolangSales

PPB

Moreira Franco
" ';-~·";'\1:jva:ga.;·'
,',? ... ~-'-:j"~f3 ~ ',<; ''';:~('< l,} .

FláviO Derzi
Jarbàst.ima ,',

, \ ;'2vagas ;
, \;';:~~." ~C! ~~':~: '(li~;') ;~:~.~~-'~

-'-I,

,Gon~aga: Mota
José' Aldemir

.Udia Quin.an

lbere Ferreira
Jonival Lucas ..

';> 'luis Barbôsa' j

Osrrlir Lima<

Dolores Nunes (PSDB) ..
LauraCarneiro ',.

Welsori Gasparini (PSDB) ,

PPB

PMDB

PFUPTB

Armando Abílió
EdinhoBez'ri:
NiltonBaiapo '~J

'Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
'Philemon'Hodrigues
Severino Cavalcanti

Augusto Farias ,.
Célia Mendes .'

i Màrie. Vt'1.lndão

Expedito Júnior

Armando Costa

, J\irtbrl piPR
Femahqo' LOPSl,S

Ciro Nogueira'
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

PMDB

PSBiPMN

. PFUPTB

PL/PSP/~SC

. ')

Aléxandre:Car'dósO •

~er;rJ!3-l)do Zuppo,
Réríár\~Kui1z;'

Eúiábi6Sirriôes

Aloysio Nunes Ferreira

Átih:i'Uns' "
" Jajro'Çàn,éir~, .•
'" PauloHeslarider, "
, SauloQueiroz"

, EUj~Ci_O,s~I~es',J{.:'~:~,~~f~~~ 'c,.; ",,~i~~t~~4!1t~~;~~;;r
José'Carlos~Sabói~/"';' "'!';~i'",'\tAléxàhdr~Cardoso

, Secreiána:~-MariáHelêhâ' Cbutintfó8é;6Irveira,tá;j~;'~i':-'~ ;t:i
Local: 'se~. Com. Esp. ~ Anê:J(9~II-Salas?1al;-C"HI5,"0h-~'

,Ala Nova ,,'): '.\)';)J 10"",:<,\ O,,, ",:;.",;>',:;'::',' r'f'
,Telefone:318-7067;g066I7P~4r:'" ,,'::;:-.' "~':5;·~ki·)i,,:c::

, •"6~íS~Ãq;~~;~~Eg~~~;:-:':~",~);i~:::,~";~;'
, PCdoB DESTINADA A,NO PRAZO DE 40 (QUA,RI;NTA)

SESSOES, PROFERIRPÀRECER A'PRÔPOSTA
In,~Qi~ÔlTuda, ~érgioMiranda 'DE EMENDA A CONSTiIUtçÃO 25-A,-DE1995,
Secretária: Rejane S.Marques,.. -, ',' aUE,uQA NOV~,REDAÇAQAOCAP~'fJ~Q;)
Local: SérV.Com)~sp,: Ane1<o!l-~as j~l-ett35~-:,Ala:>: ~~r~;~ DACONSTITUIÇAO FEb.ERA,~'.:;,::~::~'
Nova",">'", ,f ' • • il" -> :.'(G~RANTI~DO DEFINITIVAMENTI;.~"-··
Telefones:318-70611706517052,,'::;'INV!QLABIL:IDADI; DO DIREITOA,.v~I;)A;

COMISSÃO ESPECIAL ' ',o _',i": ': ,,,PESDÉA SUA CONCEPÇÃO),_,

DESTlNADAA,NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) ,Pr()poslçãtipEc-25/95' Aut()r: Sevlflno'Ca~alª~rltf~,
. SESSOES, PROFERIR PARECER À ' , "i, ' ,""", T,"

PRO,"POS
' 'TA,',DE EMENDA À CONSTI'TUIÇÃ_O _ PréSidente: Philemon Rodrigues (PTB) ",' ", " " .' ,

12 Vice-Presidente: Álvaro GãUdêncio Nat6(PFL}' ,
~ 2-A, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAO , 22 Vice-;Presidente: Salva~rZimbaldi (PSD~) , .,,'

AO ARTIGO 62 DA CONSTlTUIÇÃOFEDEFtAl~':'32Viêe.:eresidente: Maria Valadão (PPB): ,,:':;: ,"'~
:;r.:(l=MISSÁO DE MEDIDAPROVISÓRI~) . ::'. 'Relato,r.,Arfuandó AbJlio (PMDB) , , .1, ""

P;ri~sIÇ'ão;.f?EC-2/95 Autor: RobertoM~gaihãe'si"i;"" "';'''1';'-
,1':""'- ", " ' ' .' ,: .Tltulares

Presidente: Sàulo Queiroz (PFL)
12Vie~Presidehte: Jairo Cameiro (PFL)
22 Vice·,:Présitlente:B. Sá (PSDB) ,"':.'

, 32Vice-Preside,nte: Adylson Motta (PPB)
. Reléltor:Aloysió:Nunes Ferreira (PMDB)

, Titular~s



PSDB

Salvador Zimbaldi Márcia Marinho
Zulaiê Cobra Osmânio Ferreira

PT
Hélio Bicudo Ana Júlia
Marta Suplicy Padre Roque

POT
Seráfim Venzon Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Marcelo Deda
Maria Laura
TeIma de Souza

Matheus Schmidt
Silvio Abreu

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

PT
Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante
POT

Eurípedes Miranda
Fernando Zuppo

PSB/PMN
Nilson Gibson

PUPSD/PSC
Maurício Campos

PSB/PMN

Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 173/95, QUE

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSIÇoeSCON$TITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NOR~AS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEe-173195 -Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto ,(PFL) '.
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2.2 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB) .,
32 Vice-Presidente: Vadão. Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Chico Ferr,gmenta

ArthurVirgfiio
E:duardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Suplentes

Carios Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

PPB

PSDB

PMOB

PFUPTB

Celso Daniel

Titulares

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
RávioArns
Luiz Fernando

Basílio BiIlani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mahiarcli
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

PCdoB

Agneto Queiroz Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflAGRAFO 4!!- DO

ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL.
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carlos Nelson
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

ZilaBezerra
1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

PPB

PSDB

PMDB

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione BarbaJho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha

PFUPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione



João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser Luiz Fernando
João Fassarella PT

1 Vaga

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

POT

PUPSO/PSC

Renan Kurtz
1 vaga

1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

POT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

PSB/PMN PSB/PMN

PCdoB··

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
41, DE 1991, QUE "DA NOVA REDAÇÃO AO

PARÁGRAFO 4º- DO ART; 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRIAÇÃO DE MUNICfplOS NA ÉPOCA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEe-41/91 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sp,erafico
José·Rezende
Nelson Meurer
VadãoGomes

Dilso Sperafico
Silas Brasileiro
Simara Ellery
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Chico da Princesa
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço

1 vaga

Sérgio Guerra
PLlPSO/PSC

Ubaldino Júnior

PedoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e/135-e
Telefones: 318-706517061/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O

EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE
FESA DA ECONOMIA CAFEEIRA - FUNCAFÉ

Titulares

Eujácio Simões

Sérgio Guerra

Ivandro Cunha Uma
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PPB

PMOB

Ubaldino Júnior

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luís Barbosa (PPB)
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brígido
:Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

BasOio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Antônio Aureliano
Danilo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

PSOB

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms

ArthurVirgOio
Jayme Santana
Roberto Santos

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque



Luiz Dt,Jrão
Renan. Kurtz

POT PSB/PMN

Airton Dipp José Carlos Sabóia
Carlos Cardinal PL/PSO/PSC

Nilson Gibson

PSB/PMN

Adelson Salvador Ushitaro Kamia (PPB)

PL/PSD/PSC

FranCiSeo Horta Marquinho Chedid

PCdoB

Ricàrdo Dpmyde I 1 vaga

I secretária: Maria do Amparo
Local: Com. Esp. Anexo" - Salas 131-C/135-C
TelefOnes: 318-7066 e 318-7052

, ÇC»!'ISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO 'eSPECIAL DESTINADA A
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO N!! 17/95, QUE ALTERA
PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO .

DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(FIXANDO EM NO MINIMO 5 E NO MAxlMO 47

O NÚMERO DE DEPUTADOS EM CADA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17/95 Autor: Antônio Joaquim
Presidente: Paulo Gouvea (PFL)
1!!. Vice-Presidente: Francisco Diogenes (PFL),
2º- Vioe-Presidente: Cunha Uma (PSDB)
3!!. Vice-Presidente: Francisoo Silva (PPB)
Relator: Genésio Bemardino (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Metles
Hilfuio Coimbra
OsmirUma·
PàlJlo Gouvea

Genésio Bernardino
Olavo Calheiros
Udson Bandeira

Bénedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Uma
Roberto Brant

João Paulo
José Fritsch

Antônio Joaquim

Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil
Carlos Apolinário

1 Vaga

PPB

Antônio Jorge
Carlos Airton

Pedro Valadares (PSB)
PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT
Carlos Santana

Domingos Dutra

POT

Airton Dipp

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 1\ - salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7065/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERI~ PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 57,· DE 1995,
QUE "DÁ NOYA' REDAÇÃO AO ARTIGO 14,

PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO E ACRESCENTA INCISO"

(VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
19. Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMOB)
3!!. Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL) .

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Joaquim José Tude
Aracely de Paula Júlio César·
Benedito de Lira Mendonça Rlho
Hugo lagranha Roberto Fontes

PMOB

Emerson Olavo Pires Candinho Mattos
João Almeida Darcfsio Perondi
Orcino Gonçalves 1 vaga

PPB

Alzira Ewerton Darci Coelho ..
Benedito Guimarães Telmo Kirst
Gerson Peres 1. vaga

PSOB

José de Abreu Celso Russomanno
1 vaga Vicente Arruda

PT

João Fassarella Ana Júlia
Sandra Starling João Paulo

POT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Gervásio Oliveira

PL/PSO/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

Secretario: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 - salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/706717052



PCdoB

Undberg Farias Ricardo <;lomyde

Secretária: AnaClara,
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 Sala 131-e
Telefone: 318-7555/7563

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (PT)
Sebastião Madeira (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Samey Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Bispo .
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 ~Sala 131-e
-Ala Nova ,
Telefones: 318-706617065/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER lEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL,
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Femando Ferro (PT)
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - Salas 131
C/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EM.ENDA À CONSTITUiÇÃO 233-Al95, QUE ",
MODIFICA O ART. 34 E O CAPíTULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES .
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO) .
Proposição: PEc-233/96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
3'! Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Jorge. Augusto Viveiros
Maria Valadão Fernando Gonçalves
Osvaldo Biolchi Páulo Bomhausen
Paulo Bauer (s/part.) Ricardo Barros
3 vagas 3 vagas

PMOB

Elias Abrahão Simara Ellery
Maria Elvira UdiaQuinan
Marisa Serrano Ivandro Cunha Uma
Maurício Requião Eliseu Padilha
Rita Camata 2 vagas
Ubaldo Correa

PPB

Augusto Nardes Eurico Miranda
Cleonâncio Fonseca José Unhares
Darci Coelho Mário de Oliveira
Ibrahim Abi-Ackel 2 vagas
Jair SiqUeira

PSOB

Alexandre Santos RávioArns
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda Welson Gasparini

PT

Esther Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro Wilson Sandra Starling

Severiano Alves
1 vaga

Ubaldino Júnior

Welinton Fagundes

POT

PSB/PMN

PL/PSO/PSC

Fernando Zuppci
1 vaga

Geryásio Oliveira .

Pedro Canedo



Subsecretaria de EdiçGes Técnicas do Senado Federal

COW'ACT OISK

CD/ROM

- Normas jurfdlcas de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-Ieis etc.) com base no Banco de
Dados "NJUT - Normas Jurfdicas", de fonna referencial contendo texto integral da Constituição,
disponfvef no Sistema de InformaçAo do Congresso Naclonal- SICON, do Prodasen.

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriores a 1946, dados informativos da legislação
posterior àquele ano provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficlal da Unlllo (a partir de 1808)

- Diário OFiciai da União (acervo micrográfico do período 193011954)

- Diário do Congresso I - CAmara (a partir de 1888)

- Diário do Congresso 11- Senado (a partir de 1888)

- Diário da Justiça (a partir de 1925)

- Trimestralmente será editada uma nova versio do CO-ROM NJUT com dados atualizados.

- O pedido dev~ ser acompanhado de depósito bancário a ser realizaqo na Caixa Econômica
Federal em nome da FUNDASEN, agência 0005. operaçAo 006, conta rt' 950.056-8.

valor unlürlo: R$ 65,00
Despesas postais: R$ 5,00



SUbsECRETARiA dE EdiÇÕES TtCNICAS
, do SENAdo fEdERAl

I

•~'COM ~ADO.UIL,
~ 1_

CoNSTTJ'UJÇÃO FEDERAL. AnJAIJZADA COM TODAS AS MUDANÇAS EFETUADAS

DESDE A SUA ELABORAÇÃO EM 1988, INCI..1.1Io.\s, INa.USIVE, 't'ODÀS AS

EME."IOAS CONSTITUCIONAIS DE REVISÃO.

Ospedidosê
Subsecretaria de Edições Tétnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes. Anexo 1, 22.Randar - 7016&-900 - Brasnia - DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 ~ Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
VIS N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à

esquerda) "
I_~_--:.__--------------------_.....I



, A

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura. tlporte..
Valor do número avulso

R$ 127,00 (cada)

R$O,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRÁL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores infonnações pelos Telefones (061) 311-3738 e311·3728 na Supenisão de Assinaturas e Distribuição dI
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

nll 126 • abrilljunho - 1995

Leia nelte número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montara
Processo orçamentário federal: problemas, causas e indicativos de soIuç1o- Osvaldo Maldonado Sandtes
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério PóbUco do Trabalho: prerrogativas do ofício do comunicáveis à lUa atuaçJo como parte? 
José Pitas
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de p~sIo .e.«! merçado de capitail- Arnold Wald
Pena sem prisa<>: prestaçao de seMças à coDl1ÍDÍdade ..:. Fernàndo da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e as deciS4les interlocutórias desàiiÍldorás por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - Rcné ArieI Dotti
A exoner~io tributária dos aposentados e pemioniltu - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
Consideraçlies acerca da constitucionalidade na expediçlode medidas provisórias versando matéria
orçamentária pública (Nota técnica n° 1195) - RobilOn Gonçalves de Castro .
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tn"bunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os príncipios informadofts do contrato de compra e venda internacional na Convençio de Viena de
1980 - Judith MartiDI-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul- José Matias Pereira
ônus lIIIcumbenciais. Situ~lieI controvertidas. - ÉDo Wanderley de Siqueira Filho
Das DiSJlOSÍÇÕC!l Coll$tit:ueionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas sobre a exegese d~ artigo 102, I, If, da COlJltitulçIo Federal- Ant&üo Vital Ramos de V~ODCelOI
O civilista Amoldo Wald..;. Fertlando Whitakcr da Cunha
Derecho penal cono tecCllologia social (NotaIlObre lu contradicciones dei siltem penal) - Juan Marcos
Riwm Sancbez
Da codificação à lei. civil brasileira - Fernado Braga
O direito eleitoral português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intenrençlo do Estado bruileim e a política oligárquica na república velha - Maria EIizabeth Guima-
ria TeixeiraRocha , .

,. hlblloteeae'.constitUiÇãO ~ 'SooU ktgclica'do~
o princípio da 'mPonsábilidade Objetiv. do EstadO,e a teoria·do íiIco adminiStrativo':"~.DO 1'á~ra
'Thrres
A Jegitimaçilo do ParlameJúo para fiJnçfto fiscal- Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho Thvares
llderança: uma nova vido - Tinia Mara Botelho
Agamennon MagaIMes. O estadista do social, oadministrador, o pensamento político - Jarbas Maranhão
Da Jurisprudêntia como tiênda compreeilJiva. A dialética do compreender mediante o interpRtar
Miracy Barbosa de Sousa Gustin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGll...ATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os ptxlidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à SubsecretariadeEdições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT.
Nome: .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: ; .



Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇAo LEGISLATIVA

n· 127 . julho/setembro - 1995

Leia DeIte número:
Direitos egarantias fundamentais - Josapbat Marinho
A iDtroduçIo da La Mereatoria DO BruiI e a criaçlo de uma nova dllplátiea - Amoldo WaId
Justiça Militar: por que sim e por que n1J.o? Compet!ncia - Álvaro Lazzarini
A~ e aecIucaçIo bruildn- Edivaldo M. Bolmntura

_'. ~~judicante do Poder Legislativo no llrasil--PauloLopo Samiva
Direito l mondia - Sérgio Sémllo da Cwalta
Dos efeitos da fàI!ncia decretada no estrangeiro - EdilsonPereira Nobre Júnior

- .Apropriaçlo.iadébita CID matéria tributária -' Carlos Albertcúla' Costa Diu
A incid&tcia da Cofins sobre o faturamento de empresas de inoorporaçAo de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Sarail-a Filho
A uallo estiftI e a LeI .' 8.971, de: 29 de dezeIIIbro de 1994 - Otto Edaanlo Vbeu. GU
Defesa de direitos coletivos e defesa rolctiva de direitos - Teori Albino Zavascki
R.evido do dedDio da Rel'mna PeuI (1985-199S). CobIideraçla IObre a "EucuçIo ProviI6rla da
SeDteaça Penalto

- Mauricio KueIme .
A c:ontribuiçio da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
UlIlaleitRn juridic. da pl'Ollituiçio bd'aatll - JOIiaRe Role Pdry Vel'OMle
Contrataç§o direta: dispensa de licitaçlo combaleno 3rt. 24, inc. VIII, da Lei n1l 8.666I93 - Jorge misses J.
Fernandes
Empresa agriria e estabdec:iDlellto agrirlo - Fábio Maria de-Mútia
Neoliberalismo e desadministrativizaçlo - G1adston Mamedc:
Prataçio de colltU - iDJtnuneoto de tnuIJparf.ncla da Ad:miaIItnçio - Flivio Sátiro FemaDdes
Regimes de concorrência epolíticas de conc:orr&lcia na América Latina: o caBO do McrcosuJ - José Matias
Pereira
A millçIo jurilpnldeDcial'doI siItaDaiftaloaals'~ de proteçlo .. direitoIkUWlOl- Jete
-JIÍle·mo...d· .

-.CoDJrj~ ~s: a certidao positiva de débifo com efeito de '1leglItiva em~ do § 311 do 3rt. 193 da
ConstitJriçlo FçdeW - Fabiana de Menezes Soares
l.ôValliÍáçlo "eXbflldo" doii atos ._Itnflvo.'pelo jUiz- JOIé AmériCo A. Costa
A discrieio'nariedadC administrativa e ó controle jndicialdc ICUS limites - Àmanctino TeixeiraNunes Júnior
OcoJltnto com dáuIuIa de'rlJco panaploraçio.de petróleo DO Bruil- nadeà. Andrade da Cunha
ACo~ Intern3QQII,lI1 de JD$ÜÇa e o caso-Estados Unidos-Nicarágua,... Fredys Orlando Sorto
Lei IObre o 1'iibuul CoutitacionaI Federll A1êm1O. (l.d do Tribuaal Coutituclonal Federal) -1AIis
AIoDIoHeck
IX Congresso Latino-Americano de Direito.Romano (Jaiapa-México). Romanismo e indigenismo doS juris
tas latino-americanos - SilvioMeira" .
A Rapóuabllidade do Eltàdo-Juiz - Ragérlo Mariabo Leite 'Chaves
Da correção~ dos débitos judiciais tJ:aba1histas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido àagência APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: ;,'..' .
Endereço: ..
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: ..
Data: Assinatura: .



REGIMENTO INTERNO - SI~ADO FEDERAL (RS 10,00)

Edição especial de 199~ I

Resolução nO 93, de 19?QI l'exto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nos 51,58 e 63, de 1989, e 1,9,17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NAClONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO lnO af..alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAçlo LEGISLATIVA NOS 1, 10, 12, 17, 11, 81 A 84, 88'A 108, 110 A
127. (R$12,50 o volume) .

Publicaçlo trimestral de"jurfdicase1á:nico-legislativos can circuIaçIo iniDtcnUpta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RI 1,00)
Edição de 1995..

Propa9ÇÕC5 14islativas, 1nInitaçIo, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (aS 5,00 o volume)

1°Volume: Defesa da COICOrl"ên<;ia DO Mcrc:osul - Professor Werter Faria; 2° Volume: A
Defesa cOntra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor \verter Faria; 3°
Volume: O regime comum de oripm no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; j°Volume: Disciplina da concorrênciade controle das concentra
ções de empresas pc Mercosul; 6° JIolume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo do~ do Mercosul; 7°Volume:. O estabelecimento de uma politica comum de prote
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: HarmoniQçio Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RS 10,00)

Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984. Código Penal e Código de Pro<:esso Penal. Lei das .

ContravenÇÕC9 Penais, de Prevençlo c Represslo ao Trifico Dícito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobn prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (R$ 25,00)

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (R$ 12,00)

10- edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de lne1egebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.

Pedidos 1
SubleCret8rla de Ediç6el T~CI"cu - Selaldo l'edenL p.,.ça dos Trh Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio m CEP 701'5-900. BruiUa-DF'. 'R1doDel: (0(;1) 311-42!8 e 321-7333. nIex: (061) 13!7



[ EDIÇÃO DE HOJE: 112 PÁGINAS


