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República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

QUINTA-FEIRA, 1° DE JUNHO DE 1995 BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIO _

1- ATA DA 75a SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, DA la SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA·
TURA, EM 31 DE MAIO DE 1995

I - Abertura da sessão

11- Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

In - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N° 637/95 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFLIPTB, comunicando que o Deputado
Pedrinho Abrão deixa de fazer parte da CPI, com a finalidade de
''Investigar a situação dos Bingos no Brasil", indicando, outrossim,
para a referida vaga o Deputado Roberto Jefferson.

W 890195 - Do senhor Deputado José Am'bal, Líder do
PSDB, indicando os Deputados que relaciona, como membros ti
tulares e suplentes, respectivamente, para integrarem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

W 568/95 - Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Líder do
PP, indicando os representantes do PP, junto à CPI destinada a in
vestigar a situação dos bingos no Brasil.

N° 187/95 - Do Senhor Deputado Fernando Lyra, Líder do
Bloco Parlamentar PSBIPMN, solicitando a substituição dos De
putados integrantes da Comissão Especial destinada a apreciar e
dar parecer ao Projeto de Lei n° 4.591194, e seus apensados, que
"dispõem sobre a Política Nacional de Drogas", ficando a indica
ção para referida Comissão na forma que especifica.

N° 368/95 - Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto,
Líder do Bloco Parlamentar PLIPSCIPSD, indicando os Depuw.
dos Eujácio Simões, como titular, e José Egydio, como suplente,
para integrarem a Comissão Especial destinada a estudar e propor
modificações na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

W 90195 - Do Senhor Deputado Aldo Rebelo, Líder
do PCdoB, 'indicando os Deputados Agnelo Queiroz e Jandi
ra Feghali para,comporem, como membros efetivo e suplen
te, respectivamente, a Comissão Especial destinada a examinar
a PEC n° 41191.

W 200195 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, co-

municando a apreciação, pela referida Comissão, dos Projetos de
Leis que relaciona.

N° 49<Y95 -'Do Senhor Deputado Pauderney Avelino, Pre
sidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comuni
cando que declarou a prejudicialidade do Projeto de Lei nO
2.711/92, que "extingue a fração de Cruzeiro, denominada centa
vo, e dá outras providências."

N° 255/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, solicitando a
tramitação das proposições que relaciona.

W 86/95 - Da Senhora Deputada Ana Júlia, solicitando
cancelar o Requerimento de Informações nO 256195.

N° 32195 - Da Senhora Deputada Cidinha Campos, solici
tando o encaminhamento do Requerimento de Informação nO
137/95, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, para
que seja cabalmente atendido.

N° 37195 - Do Senhor Deputado José Fortunati, solicitando
o desarquivamento do PL nO 4.652/94

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto, requerendo o
retomo à tramitação da PEC n° 88/91.

- Do Senhor Deputado Manoel Castro, requerendo o desar
quivamento do PL n° 3.175192.

- Do Senhor Deputado Maurício Campos, requerendo o de
sarquivamento da PEC nO 195 - A195.

- Do Senhor Deputado Roberto Balestra, requerendo o de
sarquivamento do PL n° 468191.

MENSAGEM

Mensagem nO 532, de 1995 ( Do Poder Executivo) - Solici
ta a retirada do Projeto de Lei nO 4.128, de 1993, que ''Dá nova re
dação ao § 1° do art. 6° da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Pla
no de Custeio."

INDICAÇÕES

Indicação nO 144, de 1995 (Do Sr. Luiz Gushiken) - Sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação e
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do Desporto, a valorização da função preventiva da educação es
colar, espe~ialmente no que se refere a acidentes de trânsito e de
trabalho.

Indicação nO 145, de 1995 (Do Sr. Salomão Cruz) - Sugere
ao Poder Executivo a criação de um Programa de Incentivo à
Agricultura Pennanente e Irrigada nas Savanas da Amazônia.

Indicação nO 146, de 1995 (Do Sr. José Machado) - Sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, a criação e implantação da Câmara Seto
rial do Setor Sucro-Alcooleiro.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Resolução n° 4-A, de 1995 ( Do Sr. Aroldo Ce
draz;) - Altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Decreto Legislativo nO 416-A, de 1994 (Da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Mensagem n° 461/93 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Cu
ritiba, Estado do Paraná; tendo parecer da CoIUÍssão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, contra o voto do Sr. José Genoíno.

Projeto de Decreto Legislativo nO 434-A, de 1994 (Da Co
missão de Relações Exteriores) - Mensagem nO 870/93 - Aprova o
texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio, adotadas em Copenhague, em
25 de novembro de 1992; tendo pareceres: da Comissão de Econo
IUÍa, Indústria e Comércio e de Defesa do ConsuIUÍdor, Meio Am
biente e Minorias, pela aprovação; eda Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

Projeto de Lei nO 49-A, de 1995 (Do Sr. Paulo Paim) - Dís
põe ~obre a aplicação do critério de carência econômica na seleção
de candidatos aos cursos de graduação das instituições federais de
ensino superior, bem como a criação de cursos noturnos e dá ou
tras providências; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto, pela rejeição.

Projeto de Decreto Legislativo nO 57-A, de 1995 (Da Co
missão de Relaçõcs Exteriores) Mensagem n° 558/95 - Aprova o
texto do Acordo para a manutenção do Centro Interamericano de
Comercialização, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados America
nos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994; tendo
pareceres das Comissões de Educação, Cultura e Desporto e de
EconoIUÍa, Indústria e Comércio, pela aprovação. Pendente de pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Projeto de Lei n° 73-A, de 1995 (Do Sr. Jair Bolsonaro)
Dispõe sobre a instituição do Dia do Desportista Nacional; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. pela rejeição.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nO 324, de 1995 (Do Senado Federal) - PLS
nO 92/91- Altera a redação do artigo 15 da Lei n° 8.004, de 14 de
março de 1990, que "dispõe sobre transferência de financiamento
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n° 325, de 1995 (Do Sr. Augusto Viveiros)
Autoriza o uso de gás liquefeito de petróleo como combusúvel em
veículo rodoviário automotor que especifica.

Projeto de Lei nO 326, de 1995 (Da Comissão de Direitos
Humanos) - Dispõe sobre a indenização a ser paga pela União aos

familiares dos desaparecidos por motivação política e estabelece o
rito especial para sua concessão.

Projeto de Lei nO 327, de 1995 (Do Sr. Gonzaga Patriota)
Concede prioridade para a obra que especifica.

Projeto de Lei nO 328, de 1995 (Do Sr. Eduardo Mascare
nhas) - Dispõe sobre a instituição, nos estados federados e no Dis
trito Federal, sob a égide do artigo 144 da Constituição Federal, de
Fundos Privados de Auxilio ao Combate à Criminalidade, destina
dos à melhoria do exercício da atividade policial, e dá outras pro
vidências.

Projeto de Lei nO 329, de 1995 (Do Sr. Eduardo Mascare
nhas) - Dispõe sobre a designação e o exercício da profissão de
Conselheiro em Dependência QuíIUÍca e determina outras provi
dências.

Projeto de Lei nO 330, de 1995 (Do Sr. Eduardo Mascare
nhas) - Dispõe sobre a regulamentação do Profissional de Educa
ção Física e cria seus respectivos Conselhos Federal e Regionais.

Projeto de Lei nO 331, de 1995 (Do Sr. Raimundo Santos)
Acrescenta parágrafo ao artigo 144 e altera o artigo 153 da Lei n°
4.737, de 15 de julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral".

IV - Pequeno Expediente

JAIR BOLSONARO - Crise das Forças Annadas brasilei-
raso

ARNALDO FARIA DE SÁ (pela ordem) - Convite aos
Parlamentares para lançamento, no plenário da Comissão de Segu
ridade Social e família da Casa, de fórum sobre a Previdência So
cial.

SÍLVIO ABREU - Inoportunidade da quebra do monopólio
estatal das telecomunicações.

CONFÚCIO MOURA - Abuso praticado pela Funai na de
marcação da Reserva Indígena do Mequém, Município de Alto
Alegre, Estado de Rondônia. Intuito do Ministério da Justiça de al
teração dos dispositivos constitucionais relativos à' demarcação de
terras indígenas.

GONZAGA PATRIOTA - Manifesto "Exclusão, Cidadania
e Reassentamento", de autoria dos Bispos de Petrolina e Floresta,
Estado de Pernambuco, e de Juazeiro e Paulo Afonso, Estado da
Bahia, sobre as dificuldades das famílias desalojadas para a cons
trução da Barragem de ltaparica.

PAULO GOUVÊA - Transcurso do aniversário de emanci
pação dos municípios catarlnenses de Presidente Gétúlio e Doutor
Pedrinho - 1° de junho.

NILSON GIBSON - Importância da construção do Hospi
tal Sarah Kubitschek em Recife, Estado de Pernambuco. Excelên
cia do desempenho da Associação das Pioneiras Sociais.

sIMÃo SESSJM - Conveniência de revisão do convênio
assinado entre a União e o Governo do Estado do Rio de Janeiro
para combate ao crime organizado. Aplicação dos recursos do
Fundo Social de Emergência para melhoria das condições de vida
na periferia das grandes cidades brasileiras.

CLÁUDIO CAJADO - Decretação de estado de calami
dade pública em Salvador, Estado da Bahia, em virtude de de
sabamento provocado pela chuvas. Liberação, pelo Governo
Federal, de recursos para contenção de encostas na capital baia
na.

PRESIDENTE (Beto Mansur) - Solidariedade da Mesa às
vítimas da tragédia.

PEDRO CANEDO - Transcurso do 50" aniversário da Ex
posição A&Topecuária de Goiás.

OLAVIO ROCHA - Protesto contra a extinção da Superin
tendência Regional da Caixa Econômica Federal no Estado do
Pará. Apelo à Presidência do Banco do Brasil para a reabertura
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dos postos de atendimento dos Municípios de Abel Figueiredo e
São Domingos do Araguaia, no Estado.

RICARDO BARROS - Visita do Presidente Fernando
Henrique Cardoso ao Município paranaense de Apucarana. Cons
trução de Vilas Rurais no Estado do Paraná. Crescimento do Parti
do da Frente Liberal- PFL.

OSVALDO BIOLCm - Urgente realização das refOlmas
tributária e ftscal para reversão da crise reinante no setor agrícola
brasileiro.

JANDIRA FEGHALI - Protesto contra o posicionamento
do Governo Fernando Henrique Cardoso diante da greve dos pe
troleiros.

HERCULANO ANGIDNETIl- Conveniência de flexibili
zação do depósito compuls6rio incidente sobre investimentos em
caderneta de poupança. Conversão da dívida externa do País em
aplicações destinadas a programas sociais.

JOÃO FAS.SARELLA - Influência do fisiologismo e
do clientelismo no processo de apreciação, pelo Congresso
Nacional, das propostas governamentais de emenda à Cons
tituição.

FERNANDO LOPES - Efeitos perversos da política de ju
ros altos praticada pelo Governo Federal.

JOSÉ FRITSCH - Crise do setor produtivo nacional. Con
veniência de realização de reforma tributária e de adoção de políti
ca de incentivo às micro e pequenas empresas.

JOSÉ ROCHA - ConsllUção do interceptar do Rio Camurugi
pe, em Salvador, Bahia. Relevância da implantação, pelo govemo do
estado, do programa de saneamento ambiental "Bahia Azul".

PRESIDENfE (Beto Mansur) - Aviso aos Deputados sobre
realização de sessão do Congresso Nacional, dia 10 de julho de
1995, às 14h.

CARLOS SANTANA - Apelo ao Govemo Federal para aten
dimento às reivindicações salariais dos trabalhadores ferroviários.

PRESIDENfE (Beto Mansur) - Convocação dos deputados
a plenário para registro de presença.

DOMINGOS DUTRA - Críticas ao posicionamento do
Presidente Fernando Henrique Cardoso diante da greve dos petro
leiros. Solidariedade do orador à categoria.

INÁCIO ARRUDA - Reinauguração, pela Prefeitura Muni
cipal de Fortaleza, Estado do Ceará, do restaurante Estoril, após
reforma restauradora de suas características arquitetônicas.

CIRO NOGUEIRA - Prejuízos causados ao setor agrícola
pela política de juros altos.

ELISEU RESENDE - Desperdícios no consumo de deriva
dos de petr6leo no País.

WILSON BRAGA - Apresentação, pelo orador, de projeto
de lei sobre aquisição, pela União, da produção agrícola de peque
nos produtores rurais, para implementação do programa alimentar
de famílias carentes.

ANTÔNIO BRASIL - Prejuízos causados ao País pela gre
ve dos petroleiros.

DOLORES NUNES - Manutenção e ampliação das imuni
dades parlamentares para garantia do adequado exercício dos man
datos.

PEDRO WILSON - Reflexões sobre a importância históri
ca dos dias 13 de maio e 20 de novembro. Oportunidade de análise
da questão do negro brasileiro ao ensejo das comemorações dos
trezentos anos da morte de Zumbi. Solidariedade do orador aos
petroleiros pelo Governador Maguito Vilela, de Goiás. Realização,
em Goiânia, Goiás, de solenidade em mem6ria do aniversário da
morte do Arcebispo Fernando Gomes dos Santos.

EULER RIBEIRO - Regulamentação dos planos de saúde
no País.

RUBENS COSAC - Apoio à determinação governamental
de ocupação, pelo Exérci!o, de refmarias de petróleo.

AGNALDO TIMOTEO - Boicote contra o jornal Tribuna
da Imprensa, do Estado do Rio de Janeiro, denunciado pelo jor
nalista Vicente Limongi Netto.

CARLOS CARDINAL - Dificuldades enfrentadas pelas
cooperativas agrícolas, em razão da política econômica governa
mental. Ausência de resultados concretos das negociações entre a
bancada ruralista e o Governo Federal.

COSTAfERREIRA - Conveniência de adoção de uma p0
lítica agrícolà eftciente e de implantação de medidas de amparo ao
trabalhador rural. .

MARILU GUIMARÃES - Necessidade de implementação de
campanha de combate ao desperdício de gêneros alimentícios no País.

PAULO PAIM - Documento "Carta da FlJP ao Congresso
Nacional", de autoria da Federação Única dos Petroleiros, sobre a
conveniência da intermediação do Poder Legislativo para solução
do impasse entre o Governo Federal e os petroleiros em greve.

FREIRE JÚNIOR - Documento encaminhado ao Presiden
te Fernando Henrique Cardoso contendo reivindicações do.setor
agrícola do Estado do Tocantins.

SANDRO MABEL - Significado da reeleição do Presiden
te Carlos Menem, da Argentina. Realização de plebiscito sobre a
emancipação do Distrito de Valparaízo, Estado de Goiás.

FAUSTO MARTELLO - Confiança do orador no governo
Fernando Henrique Cardoso.

MAX ROSENMANN - Inconstitucionalidade da cobrança,
pela Confederação Nacional da Agricultura e Confederação Na
cional de Trabalhadores na Agricultura, de contribuição sindical
em conjunto com o Imposto Territorial Rural- ITR.

JOSÉ PINOTII - Crise do setor de saúde brasileiro.
SALATIEL CARVALHO - Congratulações ao Presidente

Fernando Henrique Cardoso pela postura adotada no tocante à gre
ve dos petroleiros.

JACKSON PEREIRA - Concessão do ''Prêmio Destaque
Marketing" a executivos cearenses.

PAUDERNEY AVELINO - Aprovação, pela Comissão de
Economia, Indústria e Comércio da Casa, de projeto de lei sobre a
privatização da Companhia Sidenírgica da Amazônia - SIDERAMA.

NELSON MARQUEZELl1- Crise do setor agrícola brasileiro.
JOÃO MENDES - Ineficácia de iniciativas isoladas para a

resolução da questão social brasileira. Sugestão de medidas para
combate à violência e à criminalidade.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Insensatez da política de juros
altos pelo Governo Federal.

CANDINHO MATIOS - Importância das cooperativas de
crédito. Congratulações com a Central da Cooperativas de Crédito
do Estado do Rio de Janeiro pelo seu desempenho.

LAURA CARNEIRO - Necessidade de adoção, pelos Go
vernos Estadual e Federal, de medidas de combate ao narcotráftco
e à violência urbana no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

WELINTON FAGUNDES - Sugestão de medidas para for
talecimento do Banco da Amazônia SA. com vistas à consolida
ção do processo de desenvolvimento da região.

SERAFIM VENZON - Construção de usina hidrelétrica na
região do Vale do Rio Tijucas, Estado de Santa Catarina.

V - Grande Expetliente

HÉLIO ROSAS- Relevância do Substitutivo apresentado
ao Projeto de Lei n° 31~, de 1988, pela.comissão Especial da Polí
tica Nacional de Habitação.

CARLOS MOSCONI - Conveniência de revisão, pelo G0
verno Federal, da atual política de juros. Crise da saúde pública
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nacional. Anúncio de apresentação de proposta de emenda à Cons
tituição sobre o financiamento do setor.

CARLOS SANfANA (pela ordem) - Coolposição da Mesa Di
retora da (]>I destinada à análise da questão dos jogos debingo DO País.

RICARDO GOMYDE (pela ordem) - Composição da
Mesa Diretora da CPI destinada à análise da questão dos jogos de
bingo no País.

ALDO REBELO (Como Líder) - Críticas ao posiciona
mento do Presidente Fernando Henrique Cardoso diante da greve
dos petroleiros.

PEDRINHO ABRÃO (pela ordem) - Estabelecimento de
acordo sobre a composição da Mesa Diretora da CPI destinada à
análise da questão dos jogos de bingo no País.

VI - Ordem do Dia

CARLOS SANTANA (pela ordem) - Elogio à atuação do
Deputado Pedrinho Abrão.

ARNALDO MADEIRA (Como Líder) Apoio à conduta do
Presidente Fernando Henrique Cardoso relativamente à greve dos
petroleiros.

MILTON TEMER (pela ordem) - Solicitação à Presidência
de retirada de requerimentos de autoria do orador.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acatamento da solicitação
do Deputado Milton Temer.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação, em segundo tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição nO 7-C, de 1995, que al
tera o art 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a adoção de
Medidas Provisórias.

Usou da palavra para encaminhamento da votação da Pro
posta de Emenda 'à Constituição nO 7-C, de 1995, a Sr" Deputada
TELMA DE SOUZA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Determinação da suspen
são dos trabalhos das Comissões.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da Pr0
posta de Emenda à Constituição nO 7-C, de 1995, os Srs. Deputados
ELISEU RESENDE, JANDIRA FEGHALI, MARCIO FORTES.

Usou da palavra, como Relator da matéria, o Sr. Deputado
JOSÉ CARLOS ALELUIA..

Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação, o Sr. Deputado WagnerSalustiano.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
Deputados FERNANDO GABEIRA, ALDO REBELO, MAR
QUINHO CHEDID, JOSÉ CARLOS SABÓIA, sÉRGIO CAR
NEIRO, JOFRAN FREJAT, ADHEMAR DE BARROS FILHO,
WAGNER SALUSTIANO, MILTON TEMER, ARNALDO MA
DEmA, ELIAS ABRÃO, INOCÊNCIO OLIVEmA, LUIZ CAR
LOS SANTOS, WOLNEY QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ELIAS ABRHÃO, MILTON TEMER, VAGNER SALUSTIA
NO, JOFRAN FREJAT, ELIAS ABRHÃO, WAGNER SALUS
TIANO, JOVAIR ARAmES, SOCORRO GOMES, TELMA DE
SOUZA, EDINHO ARAÚJO.

TELMA DE SOUZA (pela ordem) - Falta de gás liquefeito
do petróleo em bairros do Município de Santos, Estado de São
Paulo, em razão da estocagem do produto por consumidores. Es
tratégia da Prefeitura para distribuição do GLP.

Usou da palavrayela ordem, durante a votação, o Sr. Depu
tado AGNALDO TIMOTEO.

Usou da palavra para encaminhamento de votação o Sr. De
putado INOCÊNCIO OLIVEIRA.

AGNELO QUEIROZ (pela ordem) - Solidariedade aos co
merciantes de Brasília, Distrito Federal, pela manifestação contra a

política governamental de juros altos e de desestímulo ao consu
mo.

Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. De
putado WAGNER SALUSTIANO.

ELIAS MURAD (pela ordem) - Transcurso do Dia Interna
cional de Combate ao Tabaco - 31 de maio.

CUNHA LIMA (pela ordem) - Reunião pennanente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio da Casa para discussão
dos reflexos da política de importações e das taxas de juros sobre
o setor industrial brasileiro. Convite aos Deputados para participa
ção, dia 1° de junho, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputa
dos, do segundo encontro da frente parlamentar suprapartidária em
defesa do setor têxtil.

CUNHA BUENO (pela ordem) - Anúncio da apresentação
de proposição sobre a possibilidade de utilização, pelo trabalha
dor, do FGTS para compra de ações das empresas incluídas no
programa de privatização do Governo Federal.

JAQUES WAGNER (pela ordem) - Importância do térmi
no do impasse entre petroleiros em greve e o Governo Federal.

ARMANDO ABÍLIO (pela ordem) - Transcurso do 31°
aniversário de fundação da Rádio Difusora de Cajazeiras, do Esta
do da Paraíba.

JAIR SOARES (pela ordem) - Anúncio de encaminhamen
to, pela bancada federal do Estado do Rio Grande do Sul, de indi
cação aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento
para liberação de recursos orçamentários destinados à compra de
merenda escolar pelos Municípios gaúchos em débito com o INSS
e o FGTS

LUIZ CARLOS SANTOS (pela ordem) - Apoio à conduta
do Governo Federal relativamente à greve dos petroleiros.

MARCELO TElXEIRA (pela ordem) - Reinauguração, em
Fortaleza, Estado do Ceará, do restaurante Estoril.

SÉRGIO AROUCA (pela ordem) - Incompetência do G0
verno Federal no processo de negociação do fnn da greve dos pe
troleiros. llegalidade da movimento grevista.

HAROLDO UMA (pela ordem) - Distorção, por Parla
mentares, das razões do movimento grevista dos petroleiros. Ur
gente abertura, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, de
processo de negociação para o ténnino da greve.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) Encerramento da votação.
Aprovada a Proposta de· Emenda à Constituição n° 7-C, de

1995.
Dispensa da redação fmal pela inexistência de alteração no

segundo turno de votação.
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.

Deputado MILTON TEMER.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vbtação de requerimento

para tramitação em regime de urgência do projeto de lei que auto
riza o Poder Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos
no combate à fome e à miséria.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados MILTON TEMER, JOSÉ ANÍBAL,
RAUL BELÉM, sÉRGIO AROUCA, sÉRGIO CARNEm.O.

Usaram da palavra pela ordem, para retificação de voto, os
Srs. Deputados JOSÉ RESENDE, PAULO BORNHAUSEN.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS SABÓIA, AGNE
LOQUEmOZ.

Usaram da palavra pela ordem, para retificação de voto, os
Srs. Deputados JOSÉ TELES, MAX ROSENMANN.
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JACKSON PEREIRA (pela ordem) - Solicitação ao }Yf de
apoio à aprovação do requerimento.

Usou da palavm, pam encaminhamento da votação do re
querimento, o Sr. Deputado ERALDO lRINDADE.

Usou da palavra pela ordem, pam justificação de ausência,
o Sr. Deputado ROBERTO JEFERSON.

Usaram da palavra, pam encaminhamento de votação do re
querimento, os Srs. Deputados JOFRAN FREJAT, MILTON TE
MER, MICHEL TEMER.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimento.
cmco VIGILANTE (pela ordem) - Protesto de comer

ciantes e comerciários de Brasília, Distrito Federal, contra as altas
taxas de juros praticadas no País.

ALDO REBELO (pela ordem) - Solidariedade do PCdoB
aos trabalhadores da Petrobrás em greve.

IVAN VALENTE (pela ordem) - Crítica a declarações dos
Deputados Luiz Carlos Santos e Sérgio Arouca sobre a greve dos
petroleiros.

Usou da palavm pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putádo GILVAN FREIRE.

SÉRGIO AROUCA (pela ordem) - Réplica ao pronuncia
mento do Deputado Ivan Valente.

JOSÉ DE ABREU (pela ordem) - Caráter abusivo da greve
dos petroleiros.

SOCORRO GOMES (pela ordem) - Apoio ao pronuncia
mento do Deputado Aldo Rebelo, no sentido da solidariedade do
PCdoB à greve dos petroleiros.

ANA JÚUA (pela ordem) - Necessidade de posicionamen
to do Congresso Nacional com relação à greve dos petroleiros.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Crítica ao posiciona
mento do Deputado Sérgio Arouca com relação à greve dos petro
leiros.

PAULO DELGADO (pela ordem) - Necessidade de acordo
entre o Governo Fedeml e aos funcionários da Petrobrãs em greve.

Usou da palavm pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado PEDRO CANED9.

AGNALDO TIMOTEO (pela ordem) - Apelo aos trabalha
dores grevistas da Petrobrás no sentido de sua volta ao tmbalho.

DOMINGOS LEONELli (pela ordem) - Ocorrência de
deslizamento de terras no Arraial do Retiro, Município de Salva
dor, Estado da Bahia.

OSVALDO BIOLCHI (pela ordem) - Repúdio a insinuações
de barganha de votos pela bancada ruralista no Congresso Nacional.

Apresentaram,proposições os Srs. Deputado~ PIDLEMON
RODRIGUES; JOSE JATENE E OUTROS; JOSE LUIZ CLE
ROT; WILSON BRAGA; MAX ROSENMANN, MUSSA DE
MES, NEWTON CARDOSO;RUBENS COSAC; MARILU
GUIMARÃES E OUTROS; LINDBERG FARIAS, PAULO
GOUVEIA E OUTROS; VALDIR COLATTO; JOSÉ FORTU
NATI; JORGE ANDERS; EDUARDO JORGE; JORGE WIL
SON; EDINHO ARAÚJO; CUNHA BUENO E OUTROS; JAIR
SOARES E OUTROS, AGNALDO TIMÓTEO; JOSÉ CARLOS
COUTINHO; JOSÉ GENOÍNO E OUTROS; JAIR MENEGUEL
LI; FERNANDO GONÇALVES.

VII - Comunicações Parlamentares

ELIAS MURAD - Tmnscurso do Dia Internacional de
Combate ao Tabaco - 31 de maio. Observância, pelos Deputados,
do dispositivo regimental proibitivo do uso de tabaco em plenário.

JOSÉ ALDEMIR - Demolição de residências de canaviei
ros em Estados nordestinos. Encaminhamento à Presidência da
Câmam dos Deputados de proposta de fIscalização e controle sobre o
assunto. Transcurso de aniversário de fundação da Rádio Difusora de

Cajazeiras, Município de de Cajazeiraas, Estado da PanuÔll.
SÉRGIO CARNEIRO - Relevância do Programa "Cidade

Mãe", destinado ao atendimento a crianças e adolescentes caren
tes, Salvador, Estado da Bahia.

GILNEY VIANA - Inconformação do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso com o redimensionamento orçamentário do Esta
do promovido pelo Governo Dante de Oliveim.

CARLOS CARDINAL - Conveniência de aperfeiçoamento
de projeto de lei do Governo Federal sobre distribuição dos esto
ques ofIciais de alimentos.

GERVÁSIO OLIVEIRA - Descaso governamental em re-
lação ao desenvolvimento agrlcola do Estado do Amapá.

ADÃO PRETTO - Natureza da greve dos petroleiros.

vm - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Jane Carvalho Hormes, Maria Lúcia An
drade Santos, Olinda Ribeiro de Magalhães, Marcos Antônio de
Brito Lomanto.

b) Dispensa: Saulo Augusto Pereira, Valderes Maria Magrin.
c) Nomeação: Antônio Marcos Mariano Anastácio, Carlos

Henrique Silva, David Sérvulo Campos, Domingos Juvenil Nunes
de Souza, Jane Carvalho Hormes, Maria Lúcia Andrade Santos,
Olinda Ribeiro de Magalhães, Raimundo José de Carvalho, Valde
res Maria Magrin, Djair Barros Falcão, Ricardo César do Vale An
tunes, Silvia Helena Clericuzi de Barros e Silva.

d) Nomeação: (tomar sem efeito): Adir Xavier Sant'anua.
e) Designação: Regina Olimpia Figueira de Bessa.
f) Designação por acesso: José Américo de Carvalho Pessoa.
g) Apostila referente ao Ato de: Lucileni Souto Corrêa.

3 - ATOS DA PRESID:í!;NCIA

a) Constituir Comissão Externa destinada a fazer levanta
mento das obras inacabadas do Governo Fedeml, composta pelos
Deputados que relaciona.

b) Constituir Comissão Especial de Documentos Sigilosos,
com a finalidade de apreciar ãs'solicitações -de acesso a informaçõ
es sigilosas produzidas ou recebidas pela Câmam dos Deputados
no exercício de suas funções parlamentares e administrativas, as
sim como sobre o cancelamento ou redução de prazos de sigilo e
outras atribuições previstas na Resolução em epígmfe, designan
do, pam compô-la, com mandato de 2 (dois) anos, os Srs. Deputa
dos Jairo Carneiro, José Thomaz NoDÔ e Zulaiê Cobra.

4-DIVERSOS
a) IPC - Portaria nO 46195.

COMISSÕES

5 -ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC n°
169/93, que "altera o inciso IV do artigo 167 e o artigo 198 da
Constituição Fedeml e Prevê recursos orçamentários da União, Es
tados e Municípios para a manutenção do sistema único de saúde
com o Financiamento das Redes Públicas, Filantrópicas e Conve
niadas (Sistema Único de Saúde), la Reunião (Instalação e Eleição
do Presidente e dos Vice-Presidentes), em 31-5-95.

6 - DISTRffiUIÇÁO DE PROJETOS

a) Comissão de Educação, Cultum e Desporto, n° 19/95, em
31-5-95.

7-MESA
8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
9 - COMISSÕES
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Ata da 753 Sessão, em 31 de maio de 1995

Junho de 1995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente: Beto Mansur, 2° Vice-Presidente;
Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário,' Adroaldo Streck, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS14HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felippe
Wilson Braga

Amapá

Valdenor Guedes - PP.

Pará

Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Carlos da Caibrás - Bloco - PFL.

Acre

Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Melquiades Neto - Bloco - PMN.

Maranhão

Albérico Fifuo- PMDB; CostaFerreira- PP; NanSoom- PP.

Ceará

Vicente Arroda - PSDB.

Paraíba

Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Vicente André Gomes 
PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB.

Sergipe

Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Jaime'Fernandes - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PrB;
Ursicino Queiroz- Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL;
Osmanio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander
BloOO - PrB; Philemon Rodrigues - Bloco - PrB; Roberto Brant

- Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Saraiva Felipe - PMDB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro 
PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Me
dioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata- PMDB; Ro
berto Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PrB; Fernando L0
pes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Ita
mar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José Egy
dio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PP;
Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias
- PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB;
Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco 
PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Roberto
Campos - PPR; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca
PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; AntÔnio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB; Arlindo alinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Carlos ApoIinário - PMDB; Carlos Nel
son - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha
Lima - S/P; De Velasco - Bloco - PSD; Delftm Netto - PPR;
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduar
do Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT;
Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair
Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo
PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Amôal - PSDB; José
Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti 
PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos San
tos - PMDB; Luiz Gushiken - Pf; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Te
mer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PrB; Paulo Lima-
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, como membros titulares, os Excelentíssimos Senho
res Deputados: lldemar Kussler, Jorge Anders, Márcio Fortes, Ro
bério Araújo, Yeda Crusius e Herculano Anghinetti, este em
substituição ao Deputado Vittório Medioli; e, como membro su
plente, o Deputado Arnaldo Madeira, para integrarem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de
elevada estima e apreço. - Deputado José Amoal, Uder do PSDB.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados . .

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PP, nos seguin
testermos:

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
Parlamentar PFIJPTB, nos seguintes termos:

Ofício nO 637-L-PFL/95 Brasília, 31 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' que o Deputado Pedrinho Abrão deixa

de fazer parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finali
dade de "Investigar a situação dos Bingos no Brasil".

Outrossim, indico para a referida vaga o Deputado Roberto
Jefferson.

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ os protestos do meu
elevado apreço e consideração. - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Defiro.
Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, nos se·

guintes termos:

Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo
Paim - PT; Paulo Rítzel- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst ;.., PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A lista de presença
registra o comparecimento de 277 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini

ciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NlLSON GffiSON, servindo como 20 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA, servindo como 1° Secre
tário, procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza
PT; Tuga Angerami- PSDB; Ushitaro Kamia- Bloco- PSB; Va~
dão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salus
tiano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana - PT; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco
PTB; Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fa
gundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Barbosa Neto - PMDB; João Natal- PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi PerilIo - PP; Maria
Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel -
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha
Bloco-PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - S/P; Dil
ceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Ams - PSDB;
·HelUles Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene
PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - PMDB; Nedson Micheleti - PT; Odílio Balbi
notti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cor
deiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros - Bloco
- 'PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP; Vil
son Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer- Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl - PPR; João PizzoIatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea 
Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto- PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlo:; Car
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
EstherGrossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati
PT; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz

OF. PSDB/lIW 890195 Brasília, 30 de maio de 1995
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Deputado Fernando Gabeira - Titular;
Deputada Raquel Capiberibe - Suplente.

, Atenciosamente, .Deputado Fernando Lyra, Líder do PSB.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, indico, como representante do

Partido Progressista - PP, junto à CPI destinada a investigar a si
tuação dos bingos no Brasil, o Deputado Marcos Medrado, na
qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado Carlos Ca
murça.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, lider do
Partido Progressista - PP.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Defiro.
Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Líder do Bloco Parla,

mentar PSBIPMN, nos seguintes termos:

OFJLIPSB/N° 187/95 Brasília, 25 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Venho à presença de Vossa Excelência solicitar a substitui

ção dos Deputados integrantes da Comissão Especial destinada a
apreciar e dar parecer ao Projeto de Lei nO 4.591, de 1994, e seus
apensados, que "dispõem sobre a Política Nacional de Drogas", fi
cando a indicação para referida Comissão na fonna abaixo descri
ta:

Defiro.
Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
Parlamentar PUPSCIPSD, nos seguintes termos:

OF. N° 368/95 BP - PUPSCIPSD Brasília, 25 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Deputados

Eujácio Simões, como titular, e José Egydio, como suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a estudar e propor mo
dificações na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PLlPSC/PSD.
Exmo. Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB, nos se
guintes termos:

Oficio n° 90/95 Brasília, 24 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Indico, nos tennos regimentais, os Deputados Aguelo Quei

roz e Jandira Feghali para comporem, como membros efetivo e su
plente, respectivamente, a Comissão Especial destinada a
examinar a Proposta de Emenda à Constituição nO 41, de 1991, do
Deputado Hélio Bicudo.

Atenciosamente, Deputado Aldo Rebelo, Líder.

Exmo. Senhor
Deputado Luís Eduardo
MD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação nos seguintes
~ermos:

Brasília, 19 de maio de 1995

Brasília, 30 de maio de 1995

OF. N° P-200/95

Oficio nO 490/95

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164 do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, comunico a V. Ex- que resolvi declarar a prejudi
cialidade do Projeto de Lei nO 2.711/92, que "extingue a fração de
Cruzeiro, denominada centavo, e dá outras providências", na reu
nião ordinária do dia 25-5-95.

Atenciosamente, Deputado Pauderney Avelino, Presiden-

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 58

do Regimento Interno, a apreciação, por este Orgão Técnico, dos
Projetos de Lei relacionados a seguir:

PL nOs 1.767-B/91, 1.588-B/91, 1.920-B/91, 2.235-A/91,
3.482-C/92, 3.772-C/93, 3.969-B/93, 4.555-B/94, 88-A/95, e
4.914-A/95.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação dos refe
ridos projetos e pareceres a eles oferecidos.

Atenciosamente, Deputado Roberto Magalhães - Presi
dente.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Presidente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes ter
mos:

te.
Exmo.Sr.
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

Oficio n° 255/95-P Brasília, 24 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelência detenninar, segundo dispõem

os artigos 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta
das proposições abaixo relacionadas, por versarem matéria análo
ga.

Projeto de Lei nO 1.980/91- do Sr. Jackson Pereira - que
"dispõe sobre o fornecimento gratuito dos medicamentos necessá
rios ao tratamento de portadores da Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida e de pacientes que apresentem dependência física ou
psíquica pelo uso de drogas". (Apenso: PL nO 2.238/91).

Projeto de Lei n° 3.526/93 - da Sr- Jandira Feghali - que
"disp(?e sobre a assistência farmacêutica gratuita e dá outras provi
dências lJ

•

Projeto de Lei n° 3:744/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre o custeio pela sociedade e pelo usuário de medica
mentos de alta complexidade ou alto cu;to".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente.

Brasília, 31 de maio de 1995OF. Lid. PP n° 568/95
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Defiro a apensação dos Projetos de Lei nOs
3.744193 e 3.526193 ao Projeto de Lei n° 1.980191. Ofi
cie-se ao Requerente.

Em 31 de maio de 1995. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Da sro Deputada Ana Júlia, nos seguintes termos:

Ofício GAJ/BSB 86/95 Brasília, 18 de maio de 1995

Senhor Presidente
Solicito cancelar o Requerimento de Informações nO

256195, de minha autoria, na medida em que o mesmo será reapre
sentado oportunamente, com algumas correções que se fazem ne
cessárias em seu conteúdo.

Grata pelas providências cabíveis, despeço-me com cor
diais, saudações. - Deputada, Ana JúUa Carepa.
A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados

Indefiro, tendo em vista o encaminhamento do
RIC n° 256195, à autoridade competente. Oficie-se à
requerente.

Em 31 de maio de 1995. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Da Sra. Deputada Cidinha Campos, nos seguintes ter-
mos:

OF.CCJNO 32/95 Brasília, 23 de maio de 1995

Ref.: Requerimento de Informação n° 137/95
Senhor Presidente,
A Mesa da Câmara dos Deputados, atendendo ao que dis

põe o Regimento Interno encaminhou, ao excelentíssimo senhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o Requeri
mento de Informação acima referido, que atendeu às disposições
constitucionais próprias.

O Senhor Ministro deixou de atender o que foi especifica
mente requerido, ou seja, não encaminhou cópias dos contratos
realizados com servidores, de março de 1993 até a presente data.

Ressalte-se que da respostas anexa ao Aviso Ministerial n°
243, de 28-4-95, constou o seguinte:

"d) esta Inspetoria-Geral se vê impossibilitada de encami
nhar cópias dos contratos realizados com os prestadores de servi
ço, uma vez que não os detém, já que uma das vias dos mesmos
fica de posse do INSS, na qualidade de Contratante, e a outra é
destinada a cada prestador de serviço (Contratado)."

EJ disse mais, a resposta ao Aviso Ministerial:
''E importante ressaltar, por outro lado, que, desde janeiro

de 1994, o processo de formalização desses contratos tem sido
prejudicado, tendo em vista que a Superintendência Estadual do
INSS no Rio de Janeiro, através de sua Coordenação de Recursos
Humanos, não tem devolvido a esta Inspetoria-Geral as vias per
tencentes aos contratados, bem como as dos demais instrumentos
legais decorrentes (fermos Aditivos e Termos de Rescisão Con
tratual). (Oficios nOs 688/94, de 20-9-94; 2.171/94, de 5/12/94;
589/95, de 03-02-95; e 656/95, de 21/02/95, da lGPS à Superin
tendência Estadual do INSS/RJ."

À requerente não interessa se os contratos foram ou não de
volvidos. Se estão ou não na repartição devida. O que importa é
que existem e estando onde estiverem (no caso, em poder da Coor
denação de Recursos Humanos da Superintendência Estadual no

Rio de Janeiro), devem ser remetidos pelo Ministro, sob pena de, as
sim não agindo, suportar as penalidades constitucionais próprias.

Assim é o presente para que Vossa Excelência encaminhe,
ao Ministério, a reclamação formulada, para que o Requerimento
seja cabalmente atendido com o encaminhamento imediato dos
contratos requerido~.

Antecipadamente grata, aproveito o ensejo para externar
protestos de consideração e apreço.

Cordialmente, - Cidinha Campos, Deputada Federal.
Exmo. Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
MD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Ao Sr. Primeiro Secretário, para promover a
reiteração do Requerimento de Informação nO
137/95, de autoria da Sra. Deputada Cidinha Cam
pos.

Em 31-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Ao Sr. Deputado José Fortunati, nos seguintes termos:

OF:JF. N° 37/1995 Brasília, 19 de maio de 1995.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no artigo 105, parágrafo único do

Regimento Interno desta Casa, vimos pelo presente solicitar-lhe o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.65211994, do qual sou sig
natário, para que o mesmo continue tramitando normalmente ten
do em vista que a matéria não foi apreciada durante os trabalhos
da última legislatura.

No ensejo reiteramos nossas expressões de admiração e
apreço.

Respeitosamente, - Deputado José Fortunati (PT/RS)
Exmo. Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Mesa da
Câmara dos Deputados

Desarquive-se nos termos do parágrafo único
do art. 105 do Regimento Interno da·Câmara dos De
putados.

Em 31-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS
Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do

PCJPSDJPSC, nos seguintes termos,

REQUERIMENTO
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Requer o desarquivamento de proposição.
Sr. Presidente:
Nos termos do art 105, parágrafo único, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, requeiro o retomo à tramitação
da Proposta de Emenda à Constituição nO 88, de 1991, da qual sou
um dos autores.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PLIPSC/PSD.

Desarquive-se nos termos do parágrafo único
do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Manoel Castro, nos seguintes termos:

REQUERlMENTO

Nos termos do art 105, parágrafo único do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, requeiro providências para o de-
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vido desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.175/92, que dispõe
sobre os contratos negociados em Bolsas de Valores e Bolsas de
Mercadorias e FubJros.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada
estima.
Brasília, 23 de maio de 1995. - Deputado Manoel Castro,
PFIJBA.
Exmo.Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente daC~a dos Deputados
Nesta

Desarquive-se, nos termos do parágrafo único
do art. 105 do RICO.

Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente. .
Do Sr. Dq>utado Mauricio Campos, nos seguintes termos:

REQUERIMENfO
(Do Sr. Maurício Campos)

Requer o desarquivamento de proposição.

Sr. Presidente:
Nos termos do art. 105; parágrafo único, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, requeiro o desaxquivamento do
Projeto de Emenda à Constituição nO 195-A, de 1995, da qual soo
um dos autores.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Deputado Maurí.
cio Campos, PLlMG.

Prejudicado, em virtude do atendimento do
pedido, através do Requerimento de autoria do De
putado Telmo Kirst. Ofide-se ao Requerente.

Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Balestra, nos seguintes ter·

mos:

Oficio n° 78/95 RB-CD Brasília, 10 de maio de 1995'

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a [no de

requerer o desarquivamento do Projeto de Lei de nO 468 de 1991,
que instibJi a isenção do lPI para tratores, máquinas, equipamentos
e implementos agrícolas - baseado no art. 105,. parágrafo único,
do Regimento Interno.

Sem mais para o momento,
Pede deferimento, - Deputado Federal Roberto Balestra. '

A Sua Excelência o Senhor
Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Indefiro, por falta de amparo regimental
(RICO, art. 105, parágrafo único). Ofide-se ao Re
querente.

Em 31-5-95 - Luís Eduardo, Presidente.

Junho de 1995



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 10 11797

MEN.SA~p1 N.9 532, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)

••colas

••colar,
trAnsito

a valor izaçlio
e.p.cialment.

e de trabalho.

da funçlio
no que 5.

prev.ntiva
r.fere a

da .duc.çlo
acid.nt.. d.

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE)

Sen'!"""s Membros do ConJlésso Nacional,

SolicilO a Vouu Excel!nciu a "'tirada do Projeto de Lei n' 4.128, de 1993, que
"Di nova "'daçlo ao pll'i~o 1° do art. 6' da Lei n' 8.212, que dispõe SObIC a orpnizaçlo da

SeJUridade Social C institui Plano de Custeio". enviado I Clmara dos Deputados com a Mensaaem
n' 551, de 1993.

Solicita a retirada do Projeto de Lei n9 4.128, de ~
1993, que "Dá nova redação ao § 19 do artigo 59 da
Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991, que di5põe so
bre a organização da Seguridade SOCial e institui :
Plano de Custeio."

O elevado nl1mero de acident.s que todo. o.
dias ocorrem no trabalho, no tr&nsito e, porque nlo dizer,

nos lares brasileiros, conferem ao Brasil uma triste po.içlo

de destaque no cenArio mundial. De fato, é pOblico e not6rio
que, em nósso PaIs, a despeito da exist6ncia de norma.

disciplinadoras e de instrumentos l.gais e administrativo. d.
repressAo aos abusos, o elevado 1ndicI!! de acidentes tem .s

proporções de Uma calamidade pOblica, contra a qual, nos
termos do art. 21, XVIII, da Constltuição Federal, cabe A

União "planejar e promover a defesa permanente".

JUSTIFICAÇÂO

Inserir Os sistemas de ensino e as escolas

num pro9rama nacional de prevenção contra os aciâentes nada
mais é do que ressuscitar uma função esquecida da .ducaçAo
escolar, qual seJa a função preventiva. Na verdade, nlio ha

formaçlo int.gral da criança • do adol••c.nt. n.. pr.paraçlo
p.ra o .x.rcicio pl.no da cidadania, s.m uma vislo critica do
acid.nt. .nquanto produto d. condições • circun.t&nci.. .obr.

o. qu.is o hom.m deixou de ex.rcer o controla que é 4. sua
.xClu.iva comp.t&ncia e decisAo.

de 1995.ma10Brasfiia. 16 de

;.~
/

''C'~ í c,--, 'vl...
/

'--
Aviso n' 912 - SUPARlC. Civil.

BrasfiiA, 16 de maio

Senhor PrimeirO S=t4rio,

de 1995.
Sala da. Se••Oes, em ted~. d.

D.putado~ Gu.hik.n

1995.

Encaminho a essa S=wia Meosaaem na qual o Excelentlssimo Senhor l're5idenlC

da ~dblica solicita. "'tirada do ProjelO de Lei n' 4.128. de 1993. que "Oi nova redaçlo ao
pariJrafo I' do ar!. 6' da Lei n" 8.212. que dispõe sobre a organizlçlo da Seguridade Social e

inJIilUi Plano de CuslCio", enviado a essa Casa com a Mensagem n' 551. de 1993.

RIQOERIKElTO NIl , DI 19'5
(Do Sr. Luiz Gu.hiken)

Atenciosamente.

c=:c~
CLO~SOEBARROSCARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidenl:l. da República

Solicita o encaminhall.nto ao
pod.r .Executivo da Indicaçlo an.x.,
propondo recomendar ao. .i.t.... d.
en.ino e ãs ••cola. a valorizaçao
da funçao pr.v.ntiva da .ducaçlio,
especialmente no que s. r.f.r. ao.
acidentes de trAnsito e d.
trabalho.

A Sua Excelenci. o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime~ S=Uirio da Câmara dos Deputados
JlMSll.IA·DF,

S.nhor Pr••idente:

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Educação e do Desporto, a valorização da função pre
ventiva da educação escolar, especialmente no que se ~!

fere a acidentes de trãnsito e d. trabalho.

GUSHIKEN)

INDICAÇÃO N9 144,

(DO SR, LUIZ

DE 1995 com fundamento no art. 113, inci.o I • S 1 .,

do R.gim.nto Int.rno da Camara d05 Deputados, requeiro a
Vo.... ExcelAncia que s.ja .nc..minhad.. ao senhor Mini.tro d.
Estado da Educ..çlo e do D.sporto a Indicação anexa, que trata
da valorização da funçlio preventiva da educação e.colar,
••pecialmente no que se refere aos acidentes de trãnsito e d.

trabalho .•

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

~.~
~UiZ Guahik.n

S.nhor Mini.tro:

No. t.rmo. do Art. 113, incillo I e S 11 do
R.gim.nto Int.rno da C&mara doa D.putado., .ugiro qu., p.lo.
m.io. a ••u alcanc., r.colO.nd. ao. si.t.m.. di .nsino e ••

Sala da. s...e•• , .10 (1) de ..........~ d. 1995.
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J.!GJ SLAtAO CJTAJ>A, ANEXADA PELA COORDENACAO
DAS COMJSSDES PERMANENTES

TtruLO 111

CAPtroLolI

DA UNIÃO

Ara. 21. Compete à UniAo:

xvm - planejar e promover a defesa permanente contra lIS calamidades pú
blicas. especialmente lIS SCQS e lIS inunclaçlles;

RESOLUÇÃO,..' 17. DE J'89
ApfOt» O .cl'mento Intemo• t,,,,.,, ~ps Dtpllr..dDS.

.UOLU~.O N~ 10 « 1)[ "'1

"ltrr. dl.po.itlvo•. do R~GI

"E'nto 2ntrrno.

"rt. 113. 2l1dic"ciío i li propo.icSio IIlrllvét.
d .. ,ulll O Dcpul~du&

I - .ulrre .. outro PodE'r ....dDcle dr provl
dfntl •• li rrllllz..,~o dE' ~to IId~lnl.tr .. IIYo ou dE'
• rltio. ou O ~nvlo dE' proJE'to'sobrl" ....tlrl .. di".u. Inlcl ..tlv.. extlutlvlI'

IJ - .ustrt .. ~~nlfl"t ..c~o dt u~~ ~u ~.. I. Co
"dl'õ~. ..ccrc .. dt cJrttr'"ini'do ....unto. vls ..ntlo 11
el ..bor ..,~o dt proJrto sobrE' ~ .. tiri .. de Inlcl .. llvlI
ti 11 C'-.,r.r ...

J S~. Nr. hlp6t~.c du inciso J li Indic ..,~u ~E'

ri obJl'to dE' rl'qlJcr i",tnto rscr Ito. dt.pich ..do ptl0
rrr.ldE'ntr l" pubJic..do no DI"rlo do Consrl"'SO H.
c: lon..l.

do Consrl'sso Hr.cionr.l i" tncllminhr.d..s ~. ComisS;t5
conlPtttnt~!',

JJ - o. p..rtctrts rtftrtnltt l Indit ..,~o .~

rio proftridos no ,r.=o dt vintt ItSS;t•• prorro
~nYE'1 .. cri\irlo d .. Prcsldfnclll dll tomi~'~D;

JJJ - SE' .. COftlis"io lIIUE' t IVl'r dt opinllr sobre::
Inclic~'~D concluir pcJo orl'rtcl~rnto dt proJtto •
• cSlJlri tstE' O~ tr~.itE'. rE'Di~tnt~i. d~. propo.l
~ õtl> u>n5fnn t'to:

INDICAÇÃO N9 145, DE 1995

(DO SR. SALOMÃO CRUZ)

Sugere ao Poder Executivo a criação de um Programa de

Incentivo ã Agricultura Permanente e Irrigada nas Sa
vanas da Amazônia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.

A Amazônia e a mais extenSJ reglto brasileira Além da floresta

tropical umida. que ali predomina. ocorrem muitas outras formações vegetais. entre as

qUlÍs se destaca o cerrado Em sentido generico. cerrado e um grupo de formas de

vegetação que se apresentam segundo um gradiente de bIOmassa desde os "campos d~

cerrado" ate o "cerradão" As formações campestres corrcspondem ao conceito de savana,

tntemactonalmente conhecIdo

Os cerrados ocupam extensas areas da Amazoma seumtnona!.

especialmente no Estado de Rorlllma. onde cerca de 4,4 milhões de hectares dessa

formação vegelal correspondem a cerca do 19% da suporficie do Estado Outros 3,9

milhões de hectares ocorrem no Para. 2.0 milhões no Amazonas e 1.9 milhões no Amapa

Muito !oI: u!:m discutido os efeitos da ação do homem sobre os

complexos eCOSSistemas amazômcos J\as arcas de floresta tropical umida. com frequénclJ

essa ação tem causado fone Impacto. rompendo~5e o eqUlhbno ambientai dependente da

floresta para a reclc\agem oe nutnentes e sustentaç30 dos processos blO\OglCOS O ob)etl\:(\

hOJe amplamente aceito de "desenvolvimento su!temnel" amda encontra grandes

dificuldades nessa reglào O mesmo. todaVIa. não ocorre nas areas de cerrado

Intenso desenvolvimento vem ocorrendo há olgumas decadas na

imensa região de cerrados do Centro-Oeste brasileiro. A tecnologia de produçlo

agropecuiria desenvolveu-se de forma acelerada. notadamente a panir do trabolho da

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. EMBRAPA, os resultados econômicos sio

altamente positivos e os problemas ambientais são relativamente pequenos, se comparados

aos verificados em outras regiões b....i1eiras Superados os problemas tecnológicos que, no

passado, constituiam obstáculo á sua exploração, os cerrados bruileiros são hoje

considerados nossos maiores "celeiros agricolas" .

Na região Amazónica. entretanto. esse surto de desenvolvimento

rural ainda não chegou. As' grandes distâncias, a folIA de infta-estrutura (viána. de

annazerwnento etc,) e a escassez de recursos., têm sido 05 maiores obsticulos. Consoante

o disposto no ano 43 da Constituição Federal, é papel do Poder Público criar as condições

para a superaçlo dessas dificuldades e a reduçlo das desiguoldades regionais A presente

Indicaçlo tem por objetivo sugerir ao Executivo Federal a criação de um Programa de

desenvolvimento regional. em que se incentivaria, prioritariamente. o cultivo de especies

perenes e a agricultura irngada nas savanas amazônicas

J ~P. Hr. hlp6ltst do inciso JJ. sE'r~o obtl'r
y"d". ". ItSlJlntts nor~..s:

I
iclt\s

..s ln~ic~(ics rtttbicl~~ ptl .. "ç...
em s~rnIJJ ... I~nd~d.. t i pubJic",So no

st,('o
D i ir i o

o Programa anterionnente referido deverá proporcionar ao

produtor rural que se estabelecer nos cerrados amazônicos financiamentos. em condições

favorecidas. para a instalação de sua atividade, para a montagem da mfra-estrutura bàsica

de apoio .. produção (investimentos). bem como para o custeio e a comercialização da

produção agrícola
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Permanecemos, pais, na expectativa de seu acolhimento pelo Poder
Executivo e consequente implantação. com a brevidade passivel.

Sala das SesSÕes. em!õ de ,(j1->--'> de 1995.

n~ ~,
Deputados~ê~uz '

REQUERI"ENTD N" ,de 1195

(Do Sr. SAlD"AD CRUZ)

Raquer o envio de Indlcaçlo ao Podar
Executivo relativa à crlaçlo de ua Pragre
aa de Incentivo i Agricultura Per••nente
• Irrigada naa Savanaa d. A••z&nia.

Senhor Presidente:

Nos ter~os do arti90 113. inciso I o § 1"
do Regi_ento Interno da Ca••ra doa Daputsdo5, requeiro a V.
Exl seja enca.inhada ao Poder Executivo • Indicaçio OM ane
xo, sugerindo a cri.çla da u. Progra.a da Incentivo.à Agri
cultura Par••nanta e Irrigada na. Savanas da Aaazôn1s.

Sala das Soss/5os. om/i) del'''',Hi) de 1995.

,~

'f
,-.~I

Deputedo SAlD"AD CR~

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TtnJLO 111
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPhu.oVlI

DA ÁDMINISlllAÇÃO PúBLICA

&r;AolV

Art. 43. Parll efeitos administrlltivos, a Unilo poderá articular sua açIo em um mes·
mo complexo geoeconÔmico e JOCiIJ. visando a JCU desenvolvimento e • mIuçIo das
desigualdades regionais.

§ 1.0 Lei complementar disporá sobre:
r- as condições para integraçfo de regit5cs em desenvolvimento;
fi - a composiçJo dos organismos regionais que executarJo. na forma da lei.

os planos regionais. integrantcs dos planos IIIcionais de desenvolvimento ecooomico
e social. aprovados juntamente com C5lCS.

§ 2.0 Os incentivos regionais comprccndcrIo.1Iém de outros. na fortllll da lei:
r - igualdade de tarifas. fretes, ICgUros e outros itens de custos e preços de

responsabilidade do poder público;
n- juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
nr - isençllcs. reduçlIcs ou diferimento tcmpcririo de tnDutos federais devido&

por pessoas fisicas OU juridicas;
IV - prioridade para oapl'O\leitamento econômico e social dos rios e das mas

sas de água represadas ou represáveis IIIS regit5cs de baixa renda. sujeitas a secas
periódicas.

§ 3.° Nas áreas a que se refere o § 2.°, IV, a UniJo incenlivaJi a rccupcraçl!o de
terras áridas ecooperllrá com os pcq1ICnos e médios proprietários rurais para oestabe
lecimento. em suas glebas, de fontcs de água e de pequena irrigaç!o.

RESOLUÇAO N° n. DE: .,89
~ "ittgll'MntD IntttrID• t.",.,. 4/)s Ptput..dDs.

.[501.U~lD NR 110 , DE "'1

A)ler~ ~I.,p.jtlvp•. dp J~~I

..C'nto Interno.

............
Art. 113. Jlldlc~,iio ~ ~ ..roposl,lio ~tr~vt'..

dM _UM) o DC'put~dp&

J - .u,C're ~ outro todC'r • ~do,5o., provl
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INDICAÇÃO N9 146, DE 1995

(DO SR. JOS~ MACHADO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo, a criação
e implantação da câmara Setorial do Setor Sucro-Alco

oleiro.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE. J

Excelentíssima Senhora Ministra Oorothea F.F.Werneck:

Dirijo-me a V. Exa. para indicar ao Ministério de Indú~

tria, do Comércio e do Turismo, a criação e implantação da CAmara SetE,

ria I do Setor Sucro-Alcooleiro, c""cm o objetivo de definir as dire

trizes e as políticas necessárías à recuperação e ao desenvolvimento

sustentado do setor.

Proponho que BO nível do gover.,o, além do governo fe

ceral, haJa representação dos estados e municíPloS, estes dO~s últ~mos

esc~lhico5 entre acueles em que o setor sucro-alcQolelrO constltui at~

vioade essencial ou muito relevante. Ao nível de empresárlos, proponho

representaçõe~ de usineiros I fornecedores de cana e prOdutores de equ.!

/Jamentos para a lavollra canavleira e para a proouçã:: de açúcar e alcoc:'.

Ao nível tos trabnlhadores, proponho representações da categcrlB ru-

ral, de alj~entação e metalúrgica.
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o Setor Sucro-Alccolliro tlm significativa pa~

ticipaçlo no Produto Interno Bruto I congrega exprlssiva quantidade

di trabalhador•• , .~pr••'rio. I produtora. rurais. Alim 8ia.o, a cul

Cura c.~.vi.ir. rlpr••lnta um. tradiclçlo ••cul.r na aconomia de noa

lO pala. Com inltitciçlc do "Pró-Alcaol" I o boa. do comercio de açú

car (Iobrltudo Ixterne) '1 p.r,plctiv" de •• tor Ir.m alvis8arBirzul.

Ocorri qUI'. lituIÇlo Itual , radicalmant. distinta e a palavra "cri
••" •• t6 pr•••ntl .~ qualqulr debata lobra Q tlma.

Slo mui toa 08 problemas a lerem enfrentado!!

aqulcionado.: rlgulamlntaçlo do B.tor, cumprimento I aperfeiçoamento

d. 11;1.1Içlo Im vigor; polItica di praços para a c.na e amua deriva

dga; produtividade I da.envolvimento cientIfico-tecnológico; políti

ca. da importaçlo I axportaçlo, comércio .xterior e 8U8B regr8~; 8s

a! tlnc!a .acial, .azonalidad. d. emprego I condiça'!1 de trabalho para

01 trabalhadora.; ral.cionamlnte com o 8stor automotivo, abBstecimen

to I I",pliaçlo di frota nacional movida a ileool; política!! agrícolas

• pa••ibilidada d. divar8iriceçlo de culturas; acelerado processo de

conclntraçlc da ir••• produtivas que!!e antagoniza com Qualquer po

11tica di r.forma agriria; indefiniçlo B instabilidade governamentais

para o cr'dito agr!col.; dleunvolvim.nto sustentado que preserve

••io a~bianta a • qualidade de vida; monop61io da Petrobris; modelo

tributirio .tc.

Como .e vi, slo QUI!!ti51i18 complexas B que snvol

v.m MGltiplol atorl': todaa as I.r.ra. dlil governo, comunidade cientI

rica, ulin.irol e fornec~dor.s, industri.ia, trabelhacor8s de diver

la' cat.goria•• Problema. d.sta magnitude n50 podem ter aoluçlo par
cial, ••gmantada l/OU corporativa, exigam Ixaustivo diilogo com vis

ta. i dlr••a do. intar,s'l. n.cionais.

Adlmail, , implrioso assegurar um patemar míni
.." di a.tabi11dldil I continuidlda na. pol!ticas de gcv.rnc. Prove ir ..
rlfut'vll di alu. aflitos nlgativo. poda I.r identificada, por exem

plo, na' ind.riniçO•• rllativ•• ao "Pr6-Alcocl". Se noutros tlilmpa!

cite. d' gOX da produçlo nacional ar. da vaículos movidos a ilcool,

hoje ••t. plrclntual nlo chaga • 5~. A tItulo de ilustração, nenhume

da. chamada. "linha. popularaa" inclui fabricaçlo de. veiculo! movidos

• 'lcool. Por tratar- •• di um programa edificado sob o argumento da

loblranil nacional (Iuscitando iniciativas pare uma "nova matriz ene.E,.

gitica"), o paradoxo' Qigantesco. Tamb&m gigantescas 910 suas con89

qulnci•••• conaider'rmos o aporte de recur80S empregados pelo estado

braailoiro.

lato posto, trata-58 de envidar e!lrorços no

I.ntido d. Ii construir diretrizea B polítical5 negociadas, enfoque

qUI, obrigatoriament., implica 8 participação de todos os segmentos

.nvolvido••

Assim sendo, o melhor, mais prudente e recame!!,

dival , que seja constituí.da uma C~mara Setorial do Setor Sucro-Al

cool.iro, li luz di bem sucedida expRriência do setor automotivo,

que consiga produzir soluç~es democráticas 2 duradouras.

Sala das s8!Ss6cs, em 10 de ma.io de 1995.

~::-~
5'8putedo Jo!.é_ Machado

REQUERIJIIENTO

Requer o envio de Indicaçlo 80
Ministirio da IndG8tri., do Comircio
I do Turismo, para a crillçlo B im
plantlçlo da Camara Setorial do Se
tar Sucro-Alcool.iro.

No! termos do art. 113, inciso I, e § 1 g, do R,!

gimento Interno da Camara do~ Deputados, requeiro a V.ExlI. seja enca

minhada ao Poder Executivo a Indicação eM anexo, sugerindo 8 criaçAo

e implantação da Ctlmara Setorial do Setor Sucro-Alcooleiro.

Sala das Sessões, em 1n de maio de 1995 •

-'--
Oeputa<jo JOSE !,!.A.f.t'AOO

OT!SP

PR.OJETO DE RESOLUÇÃO N° 4-A, DE 199~

Altera dispositivos do Regimento Inte~no da Câmara
dos Deputados; tendo parecer da Comissão de ~nnst!

tuição e Justiça e de Redação, pela inconstitucio

nalidade,
(PROJETO DE BESOLUÇAO N9 04, DE 1995, A QUE SE BEF~

RE O PARECER)

Art I' Os Irtigos ~b. ~ 2" e 113. do Regunenlo Inlemo pa...m I
viaorar com a seguinte redaçio

"Art 56

~~. Sah o dlsposlçào constl1UClonal em contrarIO. as

deliberações rJas Conu~.;õe~ :toeI io lomarJas por lllalOrla dos \0105.

presenle. pelo menos. um terço de seus membros. prc\'alecendo em

caso de empate o \010 do Relator ..

lO An 18.1 Sal\o dlSPO~lÇào constitucional em contrano. as

deliberações da Cimara serio tomadas por maioria de votos.

presente. pelo menos. um terço de seus membros ..

Art 2' EslI Resoluçao enlrl el11 \lgor nl dlll de SUl publicaçio

Cumpre asslnallr. de JnK:IO. que as allerações ora prOPOSllS 15

redlções dos anigos 56. § 2' e 183 do Regnuemo Interno di Cil11lrl dus Deputados.

pendem. necessariamente. de pre\ia mudança do preceno enunCiado no ar! 47 d. Lei

Maior. detennlnante pari que as deliberlções de cadl Casa do Congresso e de suas
ComissOes sejllJl. tomadls. salvo disposiçlo constituclOnll em contrl"o. por rRaIO"a de

\'DIos. p......" ••alerla abHlu.a de IIU' ..flIIb.....

Destarte. para possibilitlr Ili. allerações. eotamos Iprosentando,

juntamente com outros ilustra Pares. propostl de emenda i ConSlituiçlo. dispondo q °
q..... de presença neceuirio as deliberações das Ca... do ConllreslO e de s

Comissões oera de um terço de IeUO membros

E lIlllito anlill" e rtIleradl. entre nos. I constataçio de qlJt a

exipne:ia de presença de maioria absoluta de parllmentares. para que li procesaem

deliberaç<'lel dos coltllildos legislativos. em multO contribu,u pari in\ilbiliz:lr • ctIeridade
dos seus trabalhos. ensejando expedientes protelllo"os ou obSllUtwoS na apre<:iaçio das
proposiçOes

O eminenle Relltor di R.....lo ConstitucIonal. Deputado Nelson

Jobim. propôs. em seu SUbStl\UllVO. a reduçlo dQ quO""" de presençl plrlllm quarto do

tOlal dos membros dos colegiados c:1n \ez iJl maumà'ab!tOlutl

Como observou Judiciosamente S Ex:l. em seu Parecer n· 22. de

1994 " RCf. 'em verdlde. ° que vicil u ,,"ema IIUII t o fito de o õnuo de
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comparecimento em Plenario recair apenas sobre os que desejam ver aprovlda determinada

rnaleOa Multas vezes. deixa de prc\llecer I \cnllde de mais de um quarto dos

parlamentares sobre: I de alguns poucos. por '~hi do numero mmUl1D de prese~15 c.lf.lguJo

A TCHf. de vontÀde da maiOria sucumbe 15 manobras da obsuuçlo Ad"tldo o novo

modelo proposto. o õnus piTa os que qUisessem aprovar ou rejeitar qualquer materi.

passaria. ser reciproco. estimulando I presença dos patlamenllres nas dehbellçOes lO

Na pre.senle proposIção.•1\111111105 que o quorunl de presença

seJI Rio de um qUlno do lotai dos membros dos colt,!;latJos. leglslatn,os. m.'l5. sim. de um

lerço. aumenlando. poIS. em relação a «I<"da pruposta do RelatO! da Re'uio

Con'lIlUC.onal. de 25% para )3'/,. o perconlua! mlnU110 do. Inlegranle. daquele. que

devam estar presentes IS deliberações. que contlnuln' I ser lomldls por malOrll de volOS

Por 1115 mollvos. conl.mos com o apolO de noS500S Ilustres Pares

para aprovlÇAo do pre..nle ProJCIo d. Resoluçio

Sala das Sessôcs. em/6de H;I/ de ''I'1J-

DePUlldO~
Sugest6n para O aperfeiçoamento administrativo da

CAmara dos Deputados

,. 'ntroduc'o

A .bOrdagem de um tema dessa magnitude, que é uma
tlpica 'nálila adminisntiva, exigiria. a rigor, a constitulçlo de um
Grupo de Trabalho • GT, integrado por pessoas com formaçAo e
experi6nci' compatrveis, dedicação exclusiva e tempo bastante para a
sua execuçlo.

O processo deveria estabelecer uma metodologia
adequade de nbalho. que poderia ser iniciado pelo exame da
documentaçlo existente na Casá. como as Resoluções 8 outros Atos
AdministrativO$, trabalhos anteriormente efetuados sobre o assunto,

bibliografia pertinente, etc. Em seguida. seriam entrevistados os
Mtulares dos diversos órglios e unidades administrativas, buscando
Identificar o Clima e a estrutura organizaCIonais e seus métodos e
processos de trabalho e, ainda. sugestões de melhOria.
• O passo seguinte se constitUiria na análise e crítica dos
dados levantados e elaboração de um diagnóstico situaclonal das
causas. Somente aPóS a concluslio dessas etapas. que consumiria
vários. meses de dedicaçAo absoluta do GT. se poderia proceder ao
estudo das soluções integradas para os problemas administrativos,
que envolve o planejamento das mudanças e o aperfeiçoamento do
clima e da estrutra organIzacIonaIs. assim como dos processos e
métodos de trabalho.

Corno essas condições nlo foram ofereCIdas. dada a
exigüidade do tempo efetivamente concedido a essa Area VIII •
Adf!1inistraçAo e serviço Público· da AsseSSOria Legislativa. de pouco
~IS de uma semana, e sem a formação de uma equipe,
~slumbrou·se uma única altemativa possivel para a realização do
presente trabalho. Assim. utilizou-se como principal fonte de
Informações o "Relatório sobre a Reestruturaçlo Organizacional",
de agosto de 1991, elaborada por um "Grupo de Trabalho instituido
pela Administraçlo da Casa, sob a presidência do Diretor
AdministretNo, com a finalidade de analisar o anteprojeto dfI
l'HStruturaçlo administrativa da Clmara dos Deputados, ultimado em
outubto de 1r1Pa. bem como propor soluções para problemas
,ventua/mente diagnosticados", além das sugestões do próprio
parlamentar solicitante.

. Nas propostas aqui apresentadas. a preocupação maior foi
a de Integrar soluções. considerando as necessidades individuais e
organizacionais e, por isso mesmo. nAo se recomenda. salvo algumas
exceções. a tomada de medidas isoladas.

Os itens a seguir estão agrupadas sob os títulos de
reestruturação organizacional. recursos humanos. modernização

administrativa, espaço fisico, recursos materiais. sugestões adicionais
• estimativa de custos. Em anexo, seguem cópias da "Proposta de
ReestruturaçAo" e "RelatÓriO de AtiVidades" do Departamento de
ComiSSões, já encamIDhados à AdmIDistração Superior da Casa.

2. R"'truturaeJo organizacional

a) Raduçlo da quantidade de nlvais hierárquicos e
de 6rglos e unidades, mediante Integraçao de funçOes slmlla,..
ou complementares.

A tendtncia da ciênCia da Admintstração, hoje em dia••
ver a organizaçlo como um processo e. como tal, os tradicionais
organogramas. com excesso de chefias. onde o poder é centralizado~

~stão caindo em desuso. A moderna estrutura. com base nos
processos, permite drástica redução nos nlveis hierárquicos
tradicionais, que li prestam mais ao controle das pessoas que •
garantia da qualidade e aperfeiçoamento dos serviçoS.

A ~ia é a da aproxlmaçlo dos dirigentes com a base
da pirtmede adminilntiva. Pesquisa recente efetuada no Japlo
revela que. de 100'/0 dos problemas detectados pelO$ empregados. a
Alta Administração tinha conhecimento de apenas 7%. É o chamado
"Iceberg" da ignortnciA. Apesar de tratar-se de um exemplo em um
país estrangeiro. a experiência e a senSibilidade permitem afirmar que
011 números aqui DIa devem ser substancialmente diferentes.

E o agrupamento de funções e atividades homogêneas
ou similares SOb uma mesma direçAo proporciona ganhos na açIo
administrativa, • medida que permite maior especializaçAo e maior
delegaçIo de compettncia.

b} Aumento da amplitude m'dia de controle, assim
entendida a quantidade de subordinados diretos por chen..

Com a diminuição dos niveis hierárquicos e de órgliO$ e
unidades, a mantida a quantidade de servidores da Casa. uma
decorrência natural é o aumento do número de subordinados por
chefia.

Essa quantidade varia de acordo com a natureza do
trabalho afeto à àrea e da capacidade dos indivíduos. No entanto.
servidores bem motivados e treIDados. comprometidos com os
objetivos da instituição e inseridos em processos bem definidos, com
atividades Claras e bem distribuídas e um sistema de comunicação
eficiente. tendem a necessitar de menos supervislio.

c) Revi$lo da especffícaçlo de competlncla dos
6rgAos, dando-Ihes clareza e eliminando superposiçOes.

Em decorrência das medidas anteriores. é necessário
rever as especificações de competênCia dos órgãos remanescentes,
resultantes de fusões ou criados. as novas linhas de autoridade devem
ser Clarificadas e as superposições de Interesses eliminadas.

A principal vantagem do produto dessa etapa é que ela
representa o ponto de vista oficial e deCISIVO sobre qualquer problema
de organização. Em tais casos, é utilizado principalmente para
justificar os atos dos executantes.

d} Incorpol1lç,o das alteraçOes organizacionais
efetuadas Informalmente e pelas de/egaçOes de competlncla,
após criteriosa avaliaç'o.

Quando as estruturas são por demais centralizadoras,
os processos mUito burocráticos ou nAo claramente definidos, surgem,
expontaneamente. canais de comunicação e soluções informais, que
vlo ajudar ou impedir a eficitnCia das operaçOes dentro da
organização formal. A tomada das· outras medidas lugeridas neste
trabalho, como a diminuição dos níveis hierárquicos. processos mais
bem definidos, administração menos personalizada, tendem a reduzir
essa situação.
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Também os fatores decorrentes da delegação de
competencia. fruto da descentralização, recomendada no item
aeguinte, devem ser considerados.

e} Descentnll/z.çlo de competfnc/., .tribu/ndo
lUpolJAbllldadas gerenciais .propn.das • cada nlvlll
hlelWqulco, U~ndo • An. Admln/straç'o para quut6es ",.1$
IWIWllnfU e de excepcionalidade.

Numa organização complexa como é a Câmara dos
Deputados, a descentralização é fundamental para agilizar os
processos e liberar ao máXimo a Administração Superior de todo tipo
de incumbência burocrática e de despachos de rotina com seus
subordinados. Este fator está intimamente ligado à redução dos níveis
hierárquicOS e à revisAo da especificação de competência dos 6rgllos,
e prenupOe ampla delegação de competência aos níveiS inferiores da
Administração.

É consenso que o melhor controle é aquele que resulta
da responsabilidade atribuída a cada um. Como a onipresença,
onisciência e onipotência são atributos divinos, a saída é delegar
competência para desempenhar a mais importante missão da
organização, que é relacionar·se diretamente com todos os usuários,
intemos e extemos. em todas as situações.

Mas é necessário saber delegar: transferir poder e Criar
responsabilidade para pessoas que tenham condiÇÕeS técnicas e
emocionais para bem assumir o que lhe fOI delegado. É preciso contar.
.inda, com um sistema de comunicações ágil. capaz de proporCIonar
respostas rápidas. Assim, é possivel vencer OS medos e preconceitos
geralmente asSOciados à dÍlllsão do poder e responsabilidade.

Essas medidas visam 'despersonalizar' a administração,
fazendo com que ela passe a operar com base em sIStemas e
processos e nllo apenas nas pessoas. que são temporárias, ao
contrário dos valores institucionais, mais estáveis e duradouros.

3. Reçurlos Humanos

a} Treln.mento continuo e reciclagem dos
servidores em suas respectivas áreas de atuaçao e, em especial,
na rullzaçlo de programas de capacitaçao gerenciai e de
preparaçlo de seus substitutos.

Dispêndios efetuados com treinamento e reciclagem dos
servidores não devem ser vistos como despesas e. sim, como
investimento. Com esse pr9C8dimento se assegura a
profissionalização dos quadros, além de ser um fator de motivação.

Por outro lado. é comum que servidores com bom
desempenho téCniCO sejam indicados para cargos de chefia. que eXige
habilidades especificas que mUitas vezes não poSSUI, resultando em
problemas, evitáveis por um programa de capacitação gerenciai.

b) Instltulç'o de um programa dfI Vl/orIzaçlo rIO
.ervldor e conseqDente e/evllçlo dII sua motlv.çlo funcionaI e
",./or comprometimento com os objetivos da c....

Historicamente. a opinião pública tem atribuído ao
servidor público em geral grande parcela da responlfbilidade pelo
mau desempenho do aparelho administrativo do Estado. "F.tores como
o c1ientelismo e o paternalismo surgiram Juntamente com oa
Idminls!raçAo pÚbli.ca braSileira e ajudaram a cristalizar imagens de
desqualificação, OCIOSidade, incompetência e descompromisso como
componentes da representação SOcial do serviço público.

No entanto, o comportamento do servidor nto pode ser
entendido fora do contexto social. econômICO e politico condicionantes
di IdministraçAo púbiíca. cuja tendência sempre foi centralizadora,
regulamentadora e controladora.

.. -As duas medidas seguintes do fundamentais para o
atinglmento do presente objetivo.

c) Estabelecimento do princIpio do mlrlto e di
capacn.ç'o tkn/ca e proflss/otJIIl, .0 Invls dos crlt'rioa

fnIdIcIonals de antlgOldade e Indic:.çGes, principal"""" para
oc:upaçIo doa caTgO$ de chefl••

Apesar de considerados valiosos, OI servidores nto t6m
recebido a lMI'eCicta atençlo. pela auHncia de uma polftiea de
pessoal baseada no mérito, pela au~neia de polftica salarial e pelo
constante uso de medidas casuisticas.

A Câmara. salvo alguns aspectos que lhe do
peculiares. nlo foge a esta triste realidade. Porém, apesar de todos
esses fatores, nota-se um relativo vinculo afetivo do servidor em
relaçllo à instituição. em seu desejo de nela permanecer e poder
contribuir para que supere suas dificuldades e recupere seu prestigio.

Para fortalecer esse vinculo. bem como para ampliar as
oportunidades de crescimento pessoal do servidor e resgatar sua
autCH!stJma. é necessáriO:

valorizar o servidor, a sua carreira e aprimorar o seu
desempenho;

lutar pela recuperação da imagem institucional,
readquirindo seu papel de instituição ativa. fundamental ao
desenvolvimento SOCIal. político e econômico do Estado;

• por em prática programa de aprimoramento gerencial
que gerem nas chefias a percepção exata de seu papel e da qualidade
de seu desempenho para o desenvolvimento de força de trabalho
empenhada nu atingimento dos objetivos organizacionais;

• vincular os Individuas às tarefas mais adequadas ao
seu repertório de habilidades e Interesses.

d) Atrlbulç'o das funçO.. comiAlonadla ..
necfIUIdadN operacional., e nlo como complemento Uârlal.

A adoça0 de uma politlca de pessoal baseada no mtrito
e de salários justos do fundamentais para eliminar essas distorçOes.

4. MocI.rn!zlclo admlnlstrAtiya

a) Informatlz.çlo ",.,. acelerada das ativldadtls di
CUa, ur.belectndo prioridades, principalmente em raIaçIo ..
atIvIdada-flm, como a tramltaç'o e aprec/açlo de pro,xmçOM,
apanIJImento taqulgrMlco, etc.

A incipiente utilização da informática como supor1e ..
atividades da Clmara nIo se coaduna com a import.Ancia di Casa
para a sociedade brasileira. Algumas medidas precisam MI'
implementadas com urgência, como;

- modernização do sistema de automação do plenário,
que hoje se restringe a efetuar a apuração eletrônica das votaçOes, de
forma a permitir também um acompanhamento, em qualquer ponto da
Casa, das matérias que estão sendo apreciadas;

- automação dos trabalhos na taquigrafia. que ainda
hoje se utiliza de máquinas de escrever. de modo a agilizar e dar
maior qualidade à transcrição dos pronunciamentos dos
parlamentares;

informatização do processo de tramitaçAo das
matérias legislativas tendo. como consequênCla, a possibilidade de
acesso imediato à situação das proposições em andamento e a
inforrnaç6es consolidadas por ComiSsão, por parlamentar, por
assunto, por tipo de tramitação ou por qualquer outra forma que seja
necessária para uma melhor operaclonalização dos trabalhos;

• suporte básico de Informáticapara atendimento is
ComissOes Parlamentares de Inquérito, que tomaram·se. nos últimos
anos, instrumentos importantes para o exercício do papel fiscalizador
do Congresso e que tem traballhado em condições extremamente
adversas e improvisadas, com grande volume de documentos
importantes e. muitas vezes, sigilosos~

• possibilidade de acesso a Banco de Dados e Redes
Informalizadas extemas, disponIbilizandO informações importantes
SObre os mais diversos assuntos e permitindo intercambio de
mensagens com insütuiçOes e téCniCOS espec.allzados;
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melhor utilização dos serviços de informática já
existentes, corno o Videotexto e o Correio EletrOnico da Camara,
atraria de treinamento dos usuários e instalação de novos
microcomputadores que também funcionem corno tenninais de
acesso aos servicos:

- projeto e instalação de uma Rede Telemática da
Camara .que sirva de infraestrutura básica para que cs diversos
órgaos. inclusive os gabinetes parlamentares, se comuniquem de
maneira rápida e segura.

. Num prazo maior, porém com idêntica importancia, esta
casa necessita de um processo informatizado de controle permanente
dos atos do Poder Executivo e da divulgação dos seus trabalhos •
SOCiedade.

. Pa~ a consecução desses objetivos São precisos
~~ eSpecializados na área, a definição clara dos objetivos
pnontános e alocação dos recursos humanos, orçamentários e de
Infraestrutura para a sua operacionallzação.

b) Cmç.o de um órglo de organ/zaç'o e mltados,
respon~velpor programas de racionalízaçao e padron/zaç'o dos
procedImentos administrativos, estabelecimento e manualízaç'o
de rotinas, busca de .nc/lnc/a e economia de recursos, com
avali.çtJes periódicas para tomada de medidas corretivas ou SUl
atUlllzaç'o.

A busca de um atendimento ótimo a seus clientes
internos e externos, e os crescentes custos envolvidos no
funcionamento da instituição, aconselham o emprego dos melhores
conceitos e t6cnicas no planejamento e controle organizacional.

Isto exige um núcleo formado por profissionais de
Organização & Métodos - O&M, sintonizado com as neceSSidades do
usuário para uma revido nos processos praticados na camara.
excessivamente centralizadores. A maioria das decisões, mesmo as
mais rotineiras, do tomadas nos níveis superiores.
sobrecarregando-os e provocando demoras.

Além da neceSSidade de descentralização. já
preconizada, há que se efetuar um cuidadoso questionamento de
todos os processos existentes, eliminando os desnecessários e os
redundantes, buscando maior raCionalidade na sua execução; reduzir
a burocracia ao mínimo necessário, com a eliminação de aprovaçOes
desnecessárias. despachos meramente Interlocutónos, número de
vias, cópias, carimbos, etc.: reduzir a compleXidade dos processos,
facilitando a vida de quem usa ou recebe o serviço; dificultar o
ocorrência dos erros; aperfeiçoar e padronizar os processos.
documentando-os; etc.

As avaliaÇÕeS periódicas são necessárias e objetivam
comparar um processo em relação aos padrões definidos, às normas
e diretrizes existentes. É o exame Sistemático e Independente para
determinar se as atividjldes e os resultados estão de acordo com as
disposiÇÕeS planejadas e se são adequadas para que os obJetiVOs
sejam alcançados. Com base nessa atiVidade, tomam-se as medidas
corretivas neceSsárias.

c) Desenvolvimento e implantaç,o da filosofia de
qualidade total dos serviços oferecidos pelas unidades
administrativas e pela casa como um todo.

A filosofia de qualidade total baseia-se
fundamentalmente na total satisfação dos usuáriOS ('clientes') que, no
caso da Câmara, sêo os parlamentares e a SOCiedade em geral. No
entanto, a geslêo pela qualidade assegura, também, a satisfação dos
servidores, que São o componente mais Importante da organização.
Eles, por sua vez, não buscam só remuneração adequada, como
tamb6m espaço e oportunidade de demonstrar aptidOes, participar.
crescer profiniOnllmente e ver seus esforços reconhecldol.
Slltisfazer tais aspiraçOes • multiplicar o potencial de Iniciativll e
trabalho. Ignori-Ias é condenar os servidores' rottna, ao comodisrno.
A instituição deve aproveitar seus conhecimentos, t6cnicas e
experi6ncias, e ínvestir em educação, treinamento, formaçAo e
capacitação das pessoas, como ressaltado em itens anteriores.

No entanto, a adoção de novos valores' um processo
lento e gradual, que deve levar em conta a cultura existente na Casa.
O papel da Admlnlltraçlo • fundamental no acatamento e na prática
dos lMndarnentol di! qualidade total. É preciso ter coer6ncil1 nas
id6ias • transpar6ncia na execução de projetos, para Obter
comprometimento, confiança, sintonia e convergência de ações.

A16m disso. é preciso criar a cultura da participação e
passar as informações necessárias aos servidores. A participação
fortalece decisOes. mobiliza forças e gera o compromisso de todos
com os resultados.

Também o avanço tecnológico, a renovação dos
costumes e do comportamento levam a mudanças rápidas nas reais
necessidades dos 'clientes'. Deve-se acompanhar e até mesmo
antecipar-se às mudanças que ocorrem na SOCIedade, nâo se
esquecendo a crescente organização da SOCiedade civil, cada vez
mais exigente.

Outros reqUisitos de um programa de qualidade total
sêo:

- Garantia da qualidade: a base desse fator encontra-se
no planejamento e na sistematização (formalização) dos processos.
Esta formalização estrutura-se na documentação escrita, que deve ser
de fácil acesso, permitindo identificar o caminho percorrido.

• Gerência de processos' a instituição deve ser vista
como um grande processo com a finalidade (miSsão) de atender às
neceSSidades dos 'clientes', através da produção dos serviços
requeridos. O processo maior diVide-se em outros processos mais
simples, até a tarefa individual. Como os processos se comUnicam,
isto faz cair as barreiras entre as uOldades da Casa, eliminando feudos
e promovendo a integração.

• Delegação de competênCia: Já relatado em tópicos
entenores.

• Disseminação de informaÇÕeS: a implantação da
qualidade total tem como pré-requisrto a transparência no fluxo de
informaÇÕeS dentro da organização. Todos devem estar conSCIentes
da missao da instituição, e nela se engajar As Inovações tecnol6glCéls
disponíveis no mercado tomam possivel a formaçêo de redes para

transmisSão de voz, dados e imagens. transfonnando o modelo
cultural das organizações. Um serviço de comunicaçllo modemo é. a
melhor forma de evitar a ineficácia operaCional e a burocraCIa,
facilitando a integração entre as áreas, diminuindo os custos e
aumentando a produtividade e a qualidade dos trabalhos, além de
tomar o processo decisório mais eficaz.

• NIo ~itaçAo de erros: o padrlo de desempenho
buscado deva ser o de "zero erro", substituindo o conhecido adágio
popular "errar' humano" por "acertar é humano". Este principio deve
ser incorporado • maneira de pensar de servidores e dirigentes, na
busca da perfeição das suas atividades. Desvios devem ser medidos
para localizar a causa. porém, sempre lembrando que o custo de
prevenir os erros é sempre menor que o de corrigi-los.

d) EsmbellClmanto de carga ho"rla de 6 horas
corridas em alguns setores especHicos, com turnos, de acordo
com lUIS caracterlstlcas, ampliando, assim, o at."dlmento e
etlmlnando-se as horas extras e o pagamento de funç6u
com/Alonarlas pelo uMc/clo de atlvidad.s auxiliares.

Já se provou, em órgaos públicos que adotaram o
horário corrido de seis horas que, ao contráriO do que se imagina, esta
medida contribui para aumentar a produtividade ao invés de diminuí-ia.
e amplia o atendimento ao usuáriO, além de reduzir custos pela
eliminação do pagamento de horas extras e de artifícios como a
designação de funções comISSIonadas para recompensá-Ias.

e) Terceirlzaç'o, no for economicamente viável, de
s.tores que possam ser transferidos à iniciativa privada.

Terceirizlr é transfenr a execução de atividades de
apoio • terceiros, para permitir à Insbtuição concentrar esforços nas
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problema.

ltividades-fim. Entre IS ltividades que geralmente 110 terceirizadal
estio OI serviços de limpeza e conservaçAo, vigilancia, recrutamento
e seIeçJo, manutençlo, serviços contábeis. jurídicos, processamento
de dados, transportes, entre outros. O objetivo nAo é, como se possa
pensar, I reduçAo de custos, emb<n ela geralmente 0C0ff8 e, Iim,
uma estratégia para operar com mais agilidade e eficiencill nas
atividades-fim.

.5, E,PfIco ".Ico

a) Estudo pa,. rNlocaç,o adequada do espaço
flslco, em especla, daque/. cedido I t.rc./roa, para melhor
eompotú, os serviços da Cau, que tem setoru
substancialmente aifltlldos.

Os problemas de espaço fisico da CAmara decorrem,
di~ ou indiretamente, da ampliaçAo da Quantidade de Deputados,
cuJO aumento nAo era previsto à época da construçAo dos prédios.
Também os plenàrios das Comissões se tomaram insuficientes em
funçAo do aumento do número de parlamentares em cada Comiulo.
Esses fatos tiveram renexo em outras áreas, Que tiveram de ser
remanejadas. E necessário rediscutir o espaço cedido a terceiros,
como as agências bancárias, companhias aéreas, assessorias
parlamentares de órgaos do ExecutiVo, IPEAC, ASCADE, etc. A
terceirização de certas atividades e o compartilhamento de serviÇOS
comuns com o senado Federal, se levadas a efeito, conforme
Preconizado, poderá solucionar o problema.

6. R.cursos materiais

a) Ajuste na quantidade e na a/ocaç'o de
equipamentos, como copiadoras, telex, fax, etc., de acordo com a
rui necessidade rias unidades administrativas.

Um bom trabalho de O&M deverá equacionar este

b) EmHlecim.nto de um programa de amteridade
em tWaçlo ao mo dos recursos existentes, como telefones,
copiadoras, fax, telex, etc., evitando abusos e reduzindo os
despemlclos.

Os desperdicios, de uma maneira geral, vAo se
il\COl'POr8ndo 80 dia-a-dia das pessoas. a ponto de não mais
sensibilizar, até chegar-se uma SItuação quase alarmante. As causas
vfo desde imperícia, inadequação ou obsolescência de equipamentos,
processos mal definidos, etc. até abusos, como o uso Intensivo desses
recursos,..para fins particulares. Também devem ser considerados
desperdlcios os serviços com defeito, Que geram mais trabalho e
insatisfaçêo do usuário.

7. Suauto!! .dlcionais

a) Compartilhamento, com o Senado Federal, de
serviços comuns, como • Biblioteca, Arquivo. Anais, In~aç'o
de Norml5 Llfll/s, Serviço Médico, Informlttlca, Atividades
Administrativas Es~lficas como vigitancia, IImp.za, etc.

Amparando-se no disposto no art. 57. § 3°, inciso li, da
Constituição Federal, esta é uma medida racionalizadora que, ao
eliminar duplicidades, irá se refletir numa substancial redução de
custos e de espaço físico, além de proporcionar maior agilidade a
esses serviçoS.

b) Detalhamento do orçamento da Casa por
objetivos e metas e por unidade organizacional, e nao global com
tltulos também globalizados, para maior transparência.

Deve-se assegurar a efetiva partiCipação dos órgãos
setoriais na elaboração e execução do orçamento, ainda que o
ordenamento de despesas possa ser centralizado

c) Estabelecimento de um novo padrao de
funcionamento ria CAmara e do Congresso Nacional, com

sess6es de :r • 6" feiras durante trés semanas consecutivas e
um. semana para contato com as bases.

. Essa medida. que implica em alterações nos respectivos
Regimentos Internos, deverá propiCiar maJor produtividade aos
trabalhos legislativos, por imprimir um otmo mais constante •
~ às atividades, além de aumentar de 12 para 15 o número
médIO de sess6es mensais. e evitar os cansativos deslocamentos
semanais dos partamentares 6s suas bases.

Havm, .inda, uma sensivel reduçAo nas despesas com
passagens aérell.

d) Supresdo das passagens ....... dos
parlamentaras para o Rio de Jan.'ro.

A concessAo dessas passagens justificava-se na época
da mudança da Capital Federal, quando a maioria dOi órglios públíeOl
ainda permanecia no Rio. Hoje, esse fato n60 mais ocorre, salvo raras
exceções; porém, quando se fizer neceSSário, o parlamentar poder6
requisitá-las.

e) Auto-sustent.tç,o dos custos de manutençlo dos
.patúmentos funcionais dos parlamentaras.

Muitos desses imóveis encontram·se degradados por
falta de manutenção adequada, ocacionada por insuficiência de
recursos. O que se propõe é a cobrança de taxas mais realistas, que
cubram essas despesas e que se dê cumpnmento aos preceitos legais
aplicáveis (Lei na 8.025190, art. 15).

f} Ree.struturaç,o do serviço de transporte.

Há que se agilizar o atendimento aos parlamentares em
seus deslocamentos pela cidade e. em especial, nos translados do e
para o aerporto. Uma possibilidade a ser estudada é a sua
terceirização. com a Câmara mantendo uma frota própria mlntma para
suas necessidades.

g) Informatizaçao do serviço médico.

É passlvel agilizar o atendimento médico através da
informatização, desde a marcação até a consulta, passando pelo
prontuário dos pacientes.

Não se devem descartar os avanços alcançados na
área. como os diagnósticos aUXiliados por sIStemas de intelig!ncia
artificial. o eletrocardiograma via linha telefônica. etc.

h) Elevaç'o do nlv.1 til! segurança.

O ingresso e a Circulação de pessoas alheias 80
trabalho legislativo pelas dependênciaS da Casa devem merecer um
maior rigor por parte do pessoal responsável pela segurança. Seria
razoável a instalação de aparelhos que POSSibilitassem a detecção de
armas, drogas, etc., nao compatíveis com as atn/idades que aqui se
desenvolvem.

i) Ampliaç,o dos serviços de biblioteca e de
documentaç,o

É premente a necessidade de atualização dos acervos
bibliográficos e documentaIS. prinCipalmente através de pesquisa
necessidades internas, com pnoridade para aquelas voltadas para o
suporte *s ltividades legislativas. Deve ser tomada possível a
soIicitaçlo de pesquisas e de documentos através de terminais
remotos de computador, passando esses órgãos a efetuar e
apresentar o resultado efetivo das pesquisas. e não simplesmente as
referências e os documentos respectivos.

Uma outra medida Que se faz necessária é a
disponibilização do texto integral e atualizado das normas jurldicas e
atos administrativos nesses mesmos terminais.

J) Rac/onalJzaç'o do tr~nsito e do estacionamento de
veiculas.

Deve-se buscar. em conjunto com as autoridades locais
de trãnsito, solUça0 para o acesso e a saida motOrizada aos Anexos _

I
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da Camara. Sente-se falta de uma via de ligação direta da Praça dos
Trts Poderes com a via S-2, onde se localizam OS Anexos, jj que esta
via, dada a sua caracterlstica, apresenta dificuldades de aceno.

A disponibilidade de estaCionamento para todos,
IncluSive visitantes, deve ser estudada.

k) Dlaclpllna do pia"".

Ao lado da modemizaçAo do sistema de automaçAo do
p1entrio, c:itaclo no item 4.•, uma medida prosaica para evitar
aglomerações ao redor dos poucos microfones atualmente disponiveis
seria a instalaçAo de um microfone para cada parlamentar e uma
centnll de controle.

a. EltlmlUva d. CUstº'

Fazer uma estimativa de custos sem uma maior
definiçlo dai soIuçOes a serem adotadas e uma pesquisa de mercado
seria temerário. No entanto, dada a exigência do solicitante do
presente trabalho, de que lhe seja fornecido pelo menos uma noção
da grandeza dos valores envolvidos, efetuou-se uma estimativa
bastante grosseira dos recursos de informática necessários para a
viabilização das sugestões apresentadas no item 4.a. Assim. para a
modernização do sistema de automação do plenário: R$ 2 milhões;
para a automação dos trabalhos na taquigrafia: R$ 500 mil; para
informatização do processo de tramitação das matérias legislativas:
imprevislvel; para suporte básico de informática nas CPI's: R$ 50 mil;
para acesso a Banco de Dados e Redes Informatizadas externas:
imprevisível; para instalação de microcomputadores nos gabinetes
parlamentares e outros 6rgaos. estimou-se a aquisição e instalação de
600 equipamentos, mais os softwares necessários: R$ 2 milhões.

.....~~~.WL..-.
RESOUIÇÃO N· J7. DE J989

AptDMt " RegltMnto Interno
,. CI",.,. dos Deput.dos.

......•.•............•••••••••.••............•

Título II
DOS ÓRGAOS DA CÁMARA

......•.........................................•

CAPtTULO ftI
Das Comiss6es

Seçiol
Disposições Gerais

....•....•.•...•••.•.•••••...••.....••••.••...•.•.

~ l' A dis~\!"~!iÃo...e Zl vota:;ão~~er e da prQJ?9..}jÇ.~J~r~
felizadas re:o Pi(l1..no dé COrnr;SEIO. . m'

§ 2'-·-S~N0dispõsi;áo éõnstitúcion!!1 em contr6rio. as deliberações
di! Comi~!,,~ssubo t(Jmlldas por maiori!! dos votos. presente Zl mZlioria
ab:iolufll àe seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto
do Rcl"tur.

.•..••••.••..•...............•.•...•.......•....•......

Título V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSlçOEs...•.••...•... _.................................•........

CAPfTULO XIII
Da Votação

Seção I
Disposições Gerais

............ •••"'01'01'01' .

Art. 183. Salvo disposição consli" IC ionlll em contriÍrio. as delibera
ç6es de Ornara ser60 tomadas por maioria Je voto:.. presente a maioria
absoluta de seus membros.

f I' Os projetos de leis complemen'i1re~a C.onslilui\.tlO somente
serão aprovados se obtiverem maioria ;:>hso'ula (1'.)c 1/0105 d':l~ membros
de CAmara, observadas. na sua tramitat,oo. as iJcm,lis normas regimen
tais para discussio e votação.

f 2' Os votos em branco qu!: ocor'cn_:1' na:; vutaçnr:s por meio
de cédulas e as "bstenções verificadas pelo si5temil CICIJllniço só se.oÍO
computados para efeito de quorum.

. _ .

PARECER DA cO~ussÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

l-RELATÓRIO

M alterações propollU pelo nobre Deputado Aroldo Cedraz, via projeto

de ~luçio que introduz dúpliec modifiClÇÕeS DO Regimento Interno, consistem em estipular

o q.onlD de deliberaçlo, tanto pelu Comiullea quIllIo pelo Plenário, "por maiOril de votos,

presente. pelo menos, um terço de s<us membroa".

A iniciativa respalda-te, em SUl fimdamentaçIo. verbil, na "constalDÇ6o

tM '1". a mglncia ti. ;"'.Mnça tM maioria abJOhlIa tM por1atlN1lIanit, para <[IH! M proc.ssem

tMli!wraçlJ6s dos colegiados kgis1ativos. .", ""'i/O COIIIrlbwht para inviabi/izar a c.l.ridatM

dos mu trabalhos, ._jando rrptIdim'.s proU1DI6rios "" obstnIlivos na apr.ciaç40 dos

proposiçlJ6s ".
Seu autor l1ude • JmJdança WJop, preconizada pelo entIo Relator da

ReviJIo ConItitucioDal. ex·Deputado NéIIon Jobim, que PAlClldía reduzir o q.on. de

pmença JlIl'I um quarto do total dos membrOI doi coIqpados, na confonnidade dOi

1QIIIIIleIIt0l expendidos em leu pvec« o' 22, de 1994-1tCF.

A matáia, cujo trtmite obedece b diJposiçlles especiais constanta do

CapltuJo V do Titulo VI do RICO, esti distribufda I _lqIo técnico e • Mesa. cabendo I

deIibençIo fiDallO PIeMrio da Casa.

n· VOTO DO RELATOR
Seç60IX

Da Admissibilidade e da Apreciação
das Matérias pelas Comissões

Art. 56. Ch projetos de lei e demais' proposições distribuídas às
Comissões, consoante o disposto no art. 139, serão examinados pelo
1\·llltor dcsigmldo em S<'u ilmt>ito. ou no de Subcomissão ou Turma.
qUII'1dc- for o ca&o, p2ua proferir parecer.

PreliminArmente, é preciso fixAr o alcance do pronunciamento destl

Comissio em relaçio lO Projeto ora sob seu eume, que nlo pode Iter·se • análise de

admissibilidade. Com efeito, I teor da alinea "e" do inciso m do art. 32 do vigente Regimento

Interno di Câmarl dos Deputados, incube' CCJR manifestar·se sobre "matérias re!ativas I

(...) direito proceslual. (...l".
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de 1995Sala da Com

Cláuido Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, Ro
drigues Palma, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ary Kara.
Edlnho Araújo, Gllvan FreIre, Ivandro Cunha Lima, Jorge
Wilson, Jos6 Luiz Clerot, Luiz Carlos Santos, Udson Bandei
ra, Almino Affonso, Oanilo de Castro, Eduardo Mascarenhas,
R6gis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana, H6lio
Bicudo, Jos6 GenoIno, Marcelo Oeda, MIlton Mendes, Paulo
Delgado, Marconi Perillo, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Fra~

cisco Rodrigues, Matheus Schmidt, Alexandre Cardoso, Nilsorr
Gibson, Ciro Nogueira, Elias Abrahão, Fernando Oiniz, AI-
cione Athayde. Paulo de velasc Haroldo Lima.

Como observou o atual Ministro da 1ustiça, em leU parec« como Relator

• época da Revisio CoIlJlitucional, "o ngra de """"'* da _orla $IIClI1ffM às mmoIJras da

obstrllçiJo. Adotado o 1101'0 IIfOtMl0 proposto, o dIaIs para os qtll qtli__", """""'" 011

nj.itar qtIOlquer 1IIQJ;rlo ptmtJriD o ., nctJroro, utl"",/anda o pr'$I1JÇQ dos

par/mMnlDnsnas deliMTQÇéiIS".

Ora, na espécie, a questio do qu.... deliberativo du Casas Legislativu

compõe o cerne da normatividade processual-legislativa, de específica atençio do colegiado

que tem a seu encargo responsabilizar-", pela convemência e adequaçlo da lei adjetiva, "'ja

em matéria civel, penal, fiscal, administrativa ou legislaliva.

Em li! medida, é irrecusavel que a perquiriçlo da CCJR avance sobre o

mérito da proposíçio.

Isto posto, cumpre rememorar que a questio em pauta foi igualmente

objeto de preocupaçlo no Imbito do Congreuo Revisor, havendo este próprio Relator

oferecido emenda para reduzir' o qnon_ de deliberações, como f'orma de forçar o

comparecimento dos Deputados ao Plenário ou is ComiuOes.

Todavia, o Congrego ReviJot alo se prooonciou lObre o Parecer n"

22194·IlCF, inviabiIizando-se na oportunidade a~ a1t<raçio constitucional.

Ora, colllOlllte usinaIou o lIIIor do Projeto de ResoIuçio, em sua

justificaçlo, "u alterações ora propostu is redações dos artigos 56, § 2", e 113 do Re,imento

Interno da Cimar& dos Deputados, ptIIdem, ._ria",..t.. de prévia ",udança do

preceito enunciado DO alto 47 da Lei Maior (,..).

Ao antecipar~se em busca de introduzir o novo parâmetro no texto

regimental, S. Eu. observou que reuniu o apoiamento necessário e estava apresentando,

justamente, proposta de emenda à Constituiçlo para dispor sobre o quorum deliberativo, DO

mesmo sentido preconizado no Projeto. Dita PEC, todavia, ainda Dlo '" ultimou como

Emenda Constitucional.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 416-A, DE 1994

(Da Comisslio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio "Informática)
MENSAGEM N° 461193

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socieda
de Rádio Emissora Paranaense S. A. , para explorar servi

ço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Curi
tiba, Estado do Paraná, tendo parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, pela constituciona

lidade. juridicidade e técnica legislativa. contra o vo
to do Sr. José Genoíno.

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 416. DE 1994. A QUE
SE REFERE O PARECER)

Nada mais !ed preciso acrescentar para reconhecer, de plano, a

inco.stitucionalidade da iniciativa do nobre Deputado Aroldo Cedraz, uma vez que, !em a

prévia mudança de preceito correspondente na Lei Maior, se afigura inócua a previsio

regimental de qnorn_ diveno para u deliberações da CU&, em que pesem u lUndadu razlles

de convencimento da proced&cia da medida, com u quois concordamos plenamente.

o CONGRESSO NACIONAL dc<ooto:

AlI. I' - É aprovodo o 010 a que te refere o Decreto de 06 de julho de 1993, que renova ac:oocc_ ouIorpdo à 5f>ciedadc JUdio Emiuora PlIIlIIlOl:MC 5.A., pora explorar, pelo prazo de IS
(quiDz) 11IOI, a pIIÚr ele os de out~ ele 1992, tem direito ele exclusividade, terviço de radioc:lifuoio de
10Me~.. ao cidade ele Curilibo, EIlIdo do Paraná.

Ante o expellO, por manifesta contrariedade ao art. 47 da CF, o Projeto

de ResoIuçIo o" 4, de 1995, alo reúne condições para leU trimite, recomendamos, pois ao

Plenário desta ComiuIo declarar ... inadmiuibilidade.

AlI. r . Este: decreto Jc:gidallVo enlra em vigor na dota de sua publieaçio.

Sala do Comlssio, 23 de março de 199-4.

Sala da Comiulo, em c'" de Á-~" t- de i;;;5

DECIlETO DE 06 DE JULHO DE 1993

I ti _ PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani_
memente péla inconstitucionalidade do Projeto de Resolução
nO 04/95, nos termos do parecer do Relator.

R~ncva a concessão outorgada &SOCIEDADE
RADIO EMISSORA PARANAENSE LTDA., atual
m~nt~ d~nominaoa SOCIEDADE RÁDIO EMISSÕ
RA PARANAENSE S.A., para ~xplorar s~rvI

ÇO de radiodfrusio de sons e imagens (te
levisào)! na Cidade de CurJt1ba. Estadõ
do Parana.

Duarte,
Ant~nio

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhães Presidente, Nestor
Valdenor Guedes e Zuiai! Cobra - Vice-Presidentes,

Geraldo, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada,

o Pres,denle da Repubhca, no uso das atribuiçõu que
lh~ r.onferem os ar~s. 54, inciso IV, e 223. caput. da ConstituiÇão.
~ noS termos do art. 6 P• inciso I, do Decreto n l 88.066. de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n'
29740.000543/92,
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Este Decreto entra em vigor na data de Sua
de 1994.deSala da Comissão, em

acordo com a prática legal e docum~ntal atlnente ao

processo renovatório.

Todas as exigénc~as da Resolução n Q 01 / de

1990, foram atendidas e 05 docum~ntos juntados aos autos

indicam a regularidade na execução dos serviços de

radiodifusão.

o ato de renovação de outorga obedece aos

princlplos de constltuclonalidede, especialmente no que se

refere aos artigos 220 a 223 da Const.i tuíção Federal, e

atende às formalidades legais, motivos pelos qUllSis somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do

Projeto de Decreto LegislativQ que ora apresentamos.

Deputado SAMIR TANNÚS
Relator

da

DECRETA

, ~Art. 2' Este ato soment! produzira
apos deliberaçao do Congresso Nac~onal, nos termos
223 da ConstituiÇão.

Art. 3'
publ1eaçào.

• Brasil1a, 06,de julho de 1993; 172'
Ind~pend~neia e 105' da Repub11ca,

Art.}1 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
3~. da Lei n' 4.117, de 27 d~ agosto de 1962, por 15 (qulnze) anos,
a pFrtir de 5 de outubro de 1992. a concessão deferida à SOCIEDADE
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE LTDA., atualmente denomlnada SOCIEDADE
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S.A., pelo Deeroto n' ~7. 294. oe 27 de
novembro de 1~59, cujo prazo TPsidual da outorga foi mantido pelo

Decreto sem numero de 10 de maio de 1991. earB explorar, sem direi
to de_exclusividade, serviço de radiodifusao de ~ons e imagens (t!
Jev1sQo), na cidade âe Curitiba. Estaoo do Parana.

_ Par~ra1"o único. A execu~ão do serviço de, radiOd!f~
aao, cuja outorga e renovada p~r est~ Decreto, r~ger-se-a pelo Codi
ao Erasileiro de Telecomunicaçoes. leis subseqUentes e seus regulã
mentos. -

efeitos legals
do § 3' do art.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1994

Na respectiva Exposição de Motivos, que

integra o processo, o Ministro de Estado das Comunicações

esclarece que:

De conforJludôde com o art. 49, ine i50 XI I r

combinado com o S lQ do art. 223, da Constituição Federal,

o Excelentissimo Senhor Presidente da República submete à

apreciação do Congresso Nacional, através da Mensagem n Q

461, de 1993, o ato que renova a concessão da Sociedade

Rádio Emissora Paranaense Ltda., atualmente denominada

Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A., para explorar,

na cidade de Curitiba, Eslado do Paraná, sem direito de

exclusividade, serviço de radioctifu5dO de sons e imagens.

PRI2€G?e-/Z ;.Z>,q
COMISSÃO DE CltNCIA E TECNOLOGIA,
INFOIlMÁTlCA

I - RELATÓRIO

COMUNICAÇÃO E
Aprova o ato que renova

a concessào outorgada à
Sociedade Rádio Emlssora
Paranaense S.A., para
explorar serviço de
radiadlfusào de sons e
imagens, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l~ É aprovado o ato a que se refere o

Decreto de 06 de julho de 1993, que renova a concessào

outorgada à Sociedade RádlO Emlssuta Parana~nse S.A., para

explorar, pelo prazo de 15 {qulnZe) anos, a partir de 05

de outubro de 1992, sem direlto d~ ~xclu5~vidau~, serviço

de radiodifusão de sons e imagells, na c~dade de Curltlbd,

Estado do Paraná ..

..o pedido de renovação encont.ra-se
devidamente instruído de acordo com a
legislação aplicável e a estação está
funcionando dentro das características
técnicas a ela atribuídas por este
Ministério" .

Art. 2; Est.e decretCJ legl.slat.lvo entra em

vigor na data de sua publicaçao.

Sala da Comissão, em de de 1994.
Atendendo ao disposto no S 39 do artigo 223

da Constituição Federal, a matéria foi enviada ao Poder

Legislativo para a devida apreclação, visto que o ato de

renovação somente produzirá efeitos legais após a

deliberação do Congresso Nacional.
Deputado SAMIR TANNUS

Relator

Nos termos do art. 32, 11, oh, do

Regimento Interno, a esta Comissdo cumpete deliberar sobre

os aspectos técnicos e formaiS relativos a proposlção,

submetida ao seu exame.

IlI- PARECER DA COMISSÃO

11 - VOTO DO RELATOR

A Comissio de Ciência e Tecnologia. Comunicação c Informática.. em reumão
ordinária rcalizada ho.ic, aprovou, por unanimidade. o parceer favorável do Relalor à
Mensagem n' 461/93, nos IemlO!. do ProJOlo de Deereto legIslatIVO que: apresenta

o processo de renovação de outorga

requerldo pela Sociedade RádiO Emlssora Paranaense S.A.,

executante do serviço de radiodifusdo de sons e lmagens l

na cldade de Curltiba, Est.ado do Parana, encontrd-s€> de

Estiveram prcscnles os scguinles Deputados: luiz Mo"",a - Vice-Prcsidenle,
no excrcício da Presidência. Aloísio Vasconcelos - Vice-Presidente. Walter Nory, Ehel
Rodrigues, Jorio de Barros. Nelson Proença, Roberto Valadão. Vtnnondcs Cruvinel, Wagner
Rossi, Ângelo Magalhães, Arolde de OliveIra. José M. Bezerra. Werner Wandcrcr, Belo
Mansur, Jooé Luiz Mala, Samir Tannús. Paudemcy Avchno. Koyu lha. Paulo Silva, Aflasto
Holanda, Laprovita Vieira. Vadáa Gomes. Eduardo Matias. Sérgio Spada. Edson Silva.
Pinga Fogo de Oliveira, Lounval Frcitas. Irma Passo"" Carloo; R. Massa. Paulo Heslander,
Fausto Rocha. Getúlio Neiva. Maluly Nello. Pedro lruJo. Aldir Cabral. Cesar Bandelr~ .
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Ivinio Guerra, Vitório Malta, Maurilio F. Lm13. FrancIsco Silva, Flon:slan Fernandes. Er
Siliprandl e Paulo Lima.

Sala da Comissão. em 23 de março de 1994.

~~n~~:~il~lro de ~elecomunlcaçôes. ieis subseqUentes e s~us regul!

• _Art. 2 1 Este ato somente prodUZirá E'fel :05 lesais
apos deliberaçao :0 Congresso ~acional. ~os terrroS ~o § 2' do art.
223 da Constituiçao.

Este Decrete entra e~ v:gcr ;.a cata de s~a

Aviso n" 1.579 - SUPARIC. Civil.

Brasília. 06 .de Julho
Independ~ncla e 105' da Republica .

de 1993,

dade 1~93: 1721

BrasIli.. 27 de julho

Art. 3'
pUbli,,:ação.J /;in(,'~)

Deputado LUIZ flQ1tfl \
Vice·Pn:sidentc no excrcicio da rcsHxncla

•..hLL\,\rh\..\..Ll\.,~
Depulad~ SAMIR TANNÚS

Relator

MENSAGEM N° 461, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Senhor Primeiro Secrettrio,

S~mete à consideracão do Congresso Nacional o ato con~

tante do Decreto de 6 de julho de 1993, que "renova a

concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaen
se Ltda., atualmente denominada Sociedade Rádio Emissora

Paranaense S.A., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na cidade de Curitiba, Es-

tado do paraná".

Encaminho a essa Secrellria a Mensagem do ExcelenUssimo Senhor Presidente da

Rep6blic.. na qual submete l apreciaçlo do Congresso Nacional Oato consllnte do DecteIO de 6

de julho de 1993. que "Renova a concesslo outorgada l SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA

PARANAENSE LIDA.. atualmente denominada SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA

PARANAENSE S.A.. pua explorar serviço de radiodifuslo de sons e imagens (televislo), na
cidade de Curitiba. Eslldo do Paran4.·

lAS COMI$SOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E I~

S~fMATICA, E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART.

SenhOfCS Membros do Congresso Nacional,

Atenciosamente,

HENRIQUE EDUARd6'FERREIRA HARGREAVES
Ministro de 'É;l'd';; Chefe da Casa Civil da

Prosia!ncia da Rep6blica

A Sua ExcelênCia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeu;o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILlA·DF.

Nos tennos do artigo 49, inciso xn, combinado com o § I" do artigo 223, da

Constituiçlo Fedenol, submeto l apreciação de Vossas Excel!ncias. o alo constante do Decreto de

6 de julllo de 1993, que "Renova a concesslo outorgada l SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA

PARANAENSE LIDA.. atualmente denominada SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA

PARANAENSE S.A., pua explorar serviço de radiodifuslo de sons e imagens (televislo). na

cidade de Curitiba, Eslldo do Paraná."
PrJRéeE~ 0fi

CO"ISSAO DE CONSTITUIÇAD JUSTiÇA DE REDAÇAO

R~nova a concessão outorgada a SOCIEDADE
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE LTOA., atual
mente denoMlnada SDCIEDADE RÁDIO EMISSO
RA PARANAENSE S.A., para explorar servl
ço de radlodSfusào de sons e imagens (te
levisâo), na c1dadE' de" Curltiba. Estaoõ
do Paraná.

Brasma. 27 de julho

~,
-=:,// ".'

DECRETO DE O6 DE JULHO DE 1993

de 1993. I - RELATORIO:

A ComIssão de CIência e Tecnclogia, Comunicação E
Informática desta Casa, na forma regimental, elaborou c pr.s'Q

te Projeto de Decreto Legislativo n Q 416, de 19~, para .prov.r

o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Emissora Pnrnn~

enSB S.A., para ~~ploror serviço de radiodifusão de sons ~ in~

gen5, na cidade de Curitiba, Eatado do PDraná.

O proces~o fOi encaminhado a esta Comiss50 pn~ú

sua manifestaçõo no que se refere com o temário do inciso i11

do art. 32 do Regimento Interno.

o Presidente da Repubhca. no u~o das atrlbul=ões gue
lhe ~onferem os arts. 84. lnciso IV. e 223. caput, ca COnstltulçao.
e nos termos do art. 6 R, lnC1SO I, do Decreto nR 88.066. de 26 de
janeiro de 1983. e ·tendo em vista o que consta. do Processo n9
297 4 0.000543/9?,

II - VOTO 00 RELATOR:

Por considerar que o projeto em exame rllP'i

DECRETA

Art~ l' Fica rE>nov:ada. de acorco com C' ar!:. 33.
3 R, da LE"l n R 4.117, de 27 de a&os~c ce 1962. por 1= \~Ulr.zel anos,
a.pert~r de 5 de outubro ae 1992. a concessào aefe~~:a à SOCIE~A:E

R1:: 0 EMISSORA PARANAE~SE LT~A., atualm~~te ~er.~~~~aca SOCIEDADE
RADIO EMISSORA PARANAENSE S.A •• pelo Decreto n' 47.:24. oe ~7 o.
novembro de 1~59. cUJo prazo r~slcual ca cut~rga fel -a~::do pelo
Dec~eto sem nUm~~o =e 10 de ~al~ ae 1991, eara ~y.clo;a~. s~m cír~l

to de_exclusJV1~aae, servlço de rad:cdifusao de sons e :magens :t~

levJSaol, na clàaae ae :url~lba, Esta~o ao Parar.ã.

sao,
Par~grafo único. A execução dc serv!ço =e. radioalf~

~Uja outorga e rer.ovaaa ~or este Decreto, r~ger-~e-a pelo cóeT

te 8 boa ticnica l_gialativa e contemple 05 requisitos .allneilia

de juridicidadR 8 constitucionalidade, c nOlso vote i per IUI A

provaçio.

"'/J~;Jrt;~VJd'1995.
6~put'd~L~~ GI)fSON

\.../
Relator
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~- PARECER DA COMISSnO P,ll.{2éeeA?. .1:)/9
COIlIlsiD DE UIoAÇÕEI UDIlIOIlES

I - UI.eóIlIO.

o artigo segundo reZA que somente serA

dos instrumentos d. adesão ~. Emendas ora
Par~e houver depositado, prtvia ou

instrumento de ratificação da Emenda adotada

das Partes, realizada em Londres, ea 29 de

o terclliro 11 ú1~imo artiqo di.põe que ..
Emend.as entraria em vigor em lQ de janeiro de 1994, de.de que

pelo menos vinte instrumentos da ratificaçio ou de .da.Ao tenham
sido depositados. Se, no entAnto, at' aquela data nlo •• tiver
alcançado o ndmero m1nimo d. ratificaçõ•• , o texto re••alva que

OI instrumentos entrario em viqor no. noventa dias seguint.. ao

depósito do viq'aimo in.trumento de ratificação, ad.s~o ou

aceitação.

As referidas Emendas, adotadas na IV Reunião

das Partes no Protocolo da Montreal, foram promulgadas sob a

forma de trts artigos. O primeiro desses artigos elenca as
emendas propriamente di~as ao texto protocolar.

SlIquindo a orientaçio da Expo.içio de MotivoS
do ExmR Sr. Ministro d. Estado das Relações Exteriore., podemo.

agrupar as Emendas ao Protocolo em trAs espécies:

na Sequnda Reuniio
junho de 1990;

f acul~ado o dep6s i to
relatadas, s. a

simultaneamente, °

Em confomidade com o an. 49, inciso I, da
Cons~i~uiçio Federal, o Excelen~issimo Senhor Presiden~e da
República, a't.rav6s da Mensaq_m em e~1grafe, acompanhada pela
Exposição de Motivos do ExmQ Sr. Ministro de Estado das Re14ções
Exteriores, submete l consideração do Congreaso Nacional o ~exto

das Emendas ao Protocolo de ~onereal sobre SubstAncias que
Dest.roem a Camada de OZOnio, adot.adas em Copenhague, em 2S de

novembro de 1992.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 434-A, DE 1994

(Da ColtlÍssio de Relações Exteriores)
MENSAGEM N° 870/93

A Comissao de Constituiçao e Justiça e de Re
dação, em reuniDo ordinária realizada hoje, opinru, contra
o voto do Deputado José Genoíno, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Le
gislativo nO 416/94, nos termos do parecer do Relator.

Roberto Magalhães - Presidente, Nestor Duarte,
Valdeno! Guedes e Zulaiê Cobra - 'vice-Presidentes, AntOnio
Geraldo, Benedito de Lila, Bonifácio de Andrada, Cláudio
Cajado, Jair Siqueira, Rodrigues Palma, vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivan
dro Cunha Lima, João Natal, José Luiz eleTat, Luiz Carlos
Santos, Udson Bandeira, Oan110 de Castro, Eduardo Mascare
n~as, Régis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta,
Gerspn Peres, Ibrahim Abl_Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana,
José Genoíno, Marcelo Oéda, Mílton Me~des, Paulo Delgado,
Marconi Perillo, CoriolanD Sales, Matheus 5chmidt, Fra~ci5co

ROdrigues, Roland Lavigne, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson,

Jairo Carneiro, ~tila Lins, Ciro Nogueira, Elia5 Abrahãc,
Fernando Diniz, Sandra Starl Alcione AthaYde, Magno

Bacelar e Jair Soares."" ""~r' ·
'oCo ~m"o

Aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio,
adotadas em CopenhagUe, em 25 de novembro de 1992;
tendo pareceres: das Comissões de Economia, Indús
tria e Comércio e de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente.e Minorias, pela aprovação; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

li} Emendas que classificam novas substÀncias

como destruidoras da camada de ozónio, àe acordo com a nova

redaçio proposta ao Anexo ~C" do Protocolo;

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 434, DE 1994, A
QUE SE REFEREM OS PARECERES)

O CONGRESSO NACIONAL dlcnlt.

21} Emendas que estabelecem mecanismo de

f ina.nciamento aos compromissos assumidos pelos pail.s em
desenvolvimento, nos termos do Art. 5, parhgrafo 1, do protocolo
d. Montreal sobre SubstAncias que De~troem a Camada de O:Onio;

Art. 1- Ê aprovado o texto das Emendas ao ProtOCOlO de Montreal sobra
SlJbstlnaas qUI Destroem I Camada de Ozômo, adotadu em Copenhague, em 25 de
novembrO di 1$;2.

Parágrafo uniGO 510 SUjeitos a apf!Claçlo do Congresso NaCional
qUa4squer atos que imphquem modificaçio das Emendas, bem corno quaisquer 'JustlS
coml'fementares qUI, nos termos do an.4;, inaSo I, da Constrtuiçlo Federal, acarretem
tncargos ou compromissos gravosos ao patnmõnlo nlClonal,

Art. Z- Este decreto legiSlatiVO entra em vigor nl data de sua pubhc;çJO,

Art. 3' Revogam·se 15 dispoSições em contráno.

,.~'".~..~ '~.."'~'~ ;

./f't~) /Lp~'-{)
DEPUmcí GENéSIO ~NARDINO

RIlator

36} Emendas que amparam as necessidades dos

paises em desenvolvimento {v. I. Artigo 2 H: Brometo de Mttila}.

t o relilt6rio.

tI - lIO'lO DO ~Il:

Nas últimas d'cadas, 6 irrefutivel o
crescimento da preocupaçio mundial com os temas relacionados A
defll.a e l conservaçio do meio ambiente. E.s.. preocupaçÃo se
materializa, no &.bi~o da. relações internacionai., lob a forma
de acordos ou de qrandel convenções, como a. celebradal por
ocasião da II Confer6ncia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento - ECQ-92.
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Aprova o texto da. ~nda. ao
Protocolo de Montra.l lobre Sub.tlnei••
que Destroem a Casada de OsOnio,
adotadas e. Copenhaque, _ 25 de
novembro de 1992.

As presentes Emendas r.f letem, ainda que em
pequena escala, o carAter d. primordial importlncia de que 5.
r.veae., atualmente, 4. que.tlo ambiental no cenArio

internacional. Com efeito, a luta pela minimizaçio dai nefAleas
conseqüêneias da devastação Qco16gica tem exigido das nações a

adoção de programas e a'titudes direcionados à manutenção do
equilíbrio no planetA.

pJtOJE'rO DI: DI:CU':O LJ:OISa:fIVO •• DIl 1'"

A Convenção de Viena para a Proteçio da
Camada de O~Onio, d. 1985, e o Protocole da Mon't.real sobre
Subselncial que oestroem a CAmada d. O%Onio, de 1987,

instrumentOI aol quais o Bra.sil aderiu em 19 de março d. 1990,

materializam 01 esforços para a proteção desse segmento da
atmosfera.

o Protocolo d. Montreal reveste-se sobretudo
de um car4ter dinAmico - que, podemos acrescentar, permeia todas

as relações in1:\ acionais - • ajustas j! foram adotados ao seu

texto original, nta a II Reuniio da. Part•• , •• Londre., d.
20 a 25 de junho o~ '990. t sob a 6qide de tal din~ca que sio
apr•••ntAci.. agora noVA. emendas a.o documen~o, reforçando o

controle sobre ai substlnciaa d••truidoras da camada protetora de
oz6nio, bem como concedendo e.pecial tra1:amento ao. pai... em
d•••nvolvimento.

Para os pais.. em d•••nvolvimento, &l~m do
acesso a nubstAncias R tecnologias nAo nociva. ao meio ambiente,
j& garantido no texto vigente, aa presentes emendas po.sibilitam

a revisão e Avaliaçio das situaçdes nacionais, at6 1995, vi.ando
ao estabelecimento do. _caniamos de redução e eliminação daI

substincias controladas. Al6m disso, ficou estatuído, em carAter
definitivo, o Fundo Multilateral, o qual permitirA a canalização
d. recursos financeiros e tecno16gicos e facilitar! a
implementação do Protocolo nesses Estados.

Quan1:0 às obrigações conferida. ao. pai.e. em
desenvolvimen~o as Emendas buscam tratA-los de maneira
difQrenciada. R.conhece-se, a••im, a fraqilidade econOmica d•••••

Estados sem, contudo, exclui-los do sistema de preservação

ambiental. Desta forma, o texto confirma a id6ia d. que a

equAnime relação entre m.io ambiente e desenvolvimento pa••a,

necessariamente, pela divisão de responsabilidades entre pai•••
desenvolvidos e paia•• em ~ias de desenvolvimento, nO seneido de

a••egurar um planeta habitAvel às gerações vindoura••

Cumpre ressaltar ainda que, no. dltimo. ano.,
o Brasil vem priorizando a preservaçio ambient.al. A ad••io l.
Emendas ao Protocolo de Montreal reforçarA o impulso tomado pela

qu••tio ecol6gica, bem como o AceBSO l. nova. tecnologia. li o
Fundo Kultilat.ral inatituidos por •••e in.~rumanto r ••fir.mario o

papel de destaque exercido nessa Area pelo nosso País.

Art. 1" t aprovado o texto das t-endas ao

ProtOcOlo da Montreal sobra Substlnei•• que De.tro•• a ca.ada d.

OzOnio, adotadas em Copenhague, e. 25 de novembro de 1992.

parAgrafo único. Sio sujeitas A apreciaçio
do Congresso Nacional quaisquer ates que impliquam modificaçio
das EQ8ndas, bem como quaisquer ato. que, nos ter,mo. do artigo

";9, inciso r, da Constituição Federal, acarretem encargos ou

compro~sao. gravo.ol ao patrimônio nacional.

Art. 20. Este decre~o legislativo entra am

vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposiçO'" e.

cont='rio.

.JZ1= PARECER DA COMISSÃO

A ComlssAo de Relaç6es exteriores, em reun,Ao realizada hoje,
opinou, unanlmente, pela aprovação da Mensagem nO 870193, do Peder
Executivo, nos termos do Projeto de Decreto LegislatiVO que apresenta,
acatando o parecer do Relator, Deputado GenéSIO Bernardino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Salatiel Carva'hc 
PreSidente, Júlio Cabral, GenéSIO Bernsrdino, - Vi_PreSidentes, [Jiogo
Nomura, Djenal Gonçalves, Roberto Rollemberg, ~den Pedroso, Laire Rosado,
Pauhno Cícero de Vesconcellos, Efraim MoraIS, Costa Ferre"a, Melslas GOlS,
Murilo Rezende, Feusto Rocha, Mauro SampaiO, SérgiO Gaudenzl. Waldir Pifes.
Sarney Filho, Paudemey Avehno, Wagner NaSCimento, Ubiratan AgUiar, Tony
Gel.

Sala da ComISsão, em 8 de Junho de 1994.

!JII face de t.odo o exposto, vot..,s pela
aprovação das Emendas ao Protocolo de Montre.l sobra Sub.~lnci••

que Oestroem a Camada de Oz6nio, adotadas em Copenhaque, .. 25 de
novembro da 1992, no. termos do projeto de d.ere~o legislativo
que ora apresRntamoaw

Sala da Cominio, em III de ClbMi!.. de 1994.
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MENSAGEM N" 870, DE 1993
(Do Poder ExecuIivo)

.....te i eem.1daracáo do Conqr•••o Nac1onal, o texto 4••
--... ao .rotocolo d. Montr••l .obre Sub.tine1.. que
De.~ • caaIoda de O.ônLo, adotada. _ Copenhaque, ..

25 de ......-ro d. Ut2.

111 CllIU.lCu DI: Rl:LACOI:S I:XTZIUORES I I:COIIOIIIA. INDOSTRIA

I: COIlbl:IO. D_A DO COIlSCIIIDOR. IIEIO AIUIIEIITE E 111110

11AI. COllI'l'=~ E JUSTIÇA E DE RED~ - AR!. 541

DI c"'" I •• ClllIl o CÜI!X*O DO II1iIO 49, iDdIo L. ela CooIllIàO;Io FedenL
.........ClIIIIIillonçJo do V_ lW:eiIlIciu. -p""'. do EzpooiçIo do MoIl_
• • doi bIIçlIoI EzIorion:I, o lalII cIu _ 10 PnllocoIo do

.--.. cpoe ........ a C&lG&Iia do 0z60i0. adoladu ... CopoMque, ... 2S

......... ll1n.

AI ....... ÍIllIIldlmIQ OOYU dírolrizI • lIIIlU Jef..- 10 COIIlIllIe.
JftlIIÇIO • _ di ........ IlOCiYII • camada do .-Ml. bem COlIIO illIliIDaa

..eIliII o lWá to6IIIIJIIonI que ..- .... polxa es _Yimauo 0"'- ....
____....--iDdoIIriaIllftICllIlÍZIIc pelo_em1Ill'Ini+'

lInoOIa. 23 do nov••bTO do 1993.

2. O 1natruaanto d. acIoaio do Bro.U • .- ~toa

toi d.po.it.do junto .0 Secretario_rol do. lIaç60a Unida.. _

19 d. aat'ÇO d. 1110. A entrado .. viCJOr ocorrau a. 17 da jllJlllo
• ..,.,int•• _.ibiliUlldo .0 lra.U participar, j' ........_

Parta, da II Raunilo da. Part.. no Protocolo da Kon'traa1, ..
Londr•• , oca.l10 .. que foi rererandado ua conjunto d• ..endaa
••j ...t ...0 texto oriqinal elo .cordo.

3 • A IV R.unUo d.. P.rta. no Protocolo el. lIontr.al .obre
a_tinei•• quo Doat...... • caaad. d. Ol6nio. c.lebrado ..
Copenbaqu., no. di.. 23 • 25 de noveuro da 1"2, conCluiu .eu.
trabalho. co. r ••ultadoa aapl...nt. pol1tivo. para • coopa....çao
Lnt..rnaaional COnducent., pr~.ql.o da caaada d. oa6nio. ro~
adotado. .ju.ta. que ref_ o controla ela. aullaUncia. j'
contaaplado. no ~lo • -..daI qu.' .) incl.... 1lCIft.
a_tineia. da.truiclor.. do oltlnio ..tr.toat"'icol bl
aatabalec.. aacani_ d. tinanci.....to que aP9i. a
iapl_UçAo elo. cc.proai._ ......1do. no Pro_lo paloo

pai... quo opar.. aob o ArtiCJO 5, par'lJr&to 1 (pd.....
d••aftVolvi....to) • • cl trotaa el. 11~...çAo elo. pa1_ ..
d••anvolvt.errto.
•• Q\laJIto •• nov.. ._tineia. controlada., o ....,iM
adoUelo ditar. par. C.do .... dola.. o. RIFe' ..rio .liainadoll
toUlaanta .. 1 d. j ....iro do l,g,. O ....111 "'o produ.....
._tineia • "'o hll dadoa ..tat1.ticOI da .... utiU.açAo _
nos-.o pa1a. A produç.io • o COIIaUJlO do. RCFC' a cc.aqario a ar
ro4ll&ido. a partir d. 200. 135\) a .....U.inaç.lo total _ta
pr.viata para 2030, .alvo para uaoa ...-nei.!.•• para .t.....r
a. neca••idad•• bá.ica. interna. doa pai..... da-.nYolvt.8nto.
b.a. .ub.t&nci.. .ão aapl_nte uti11zacla. pala i..nd.WItl:ia
bra.il.ira da r.fri;eraQi.o. o. prazo. acordado., entretanto,
parec_ ••r cOIIpat1vei. coa a. e.erat"'ia. d. lonqo pra.o elo.

qrancl•• qrupo. bro.Uairo. do .a~or, cuj •. procluçAo ..ta .uito
voltada para o arcado .xterno.

~T~-_ ....
. -

........................ ~ ..

5. O b~to d. _til. foi inclu1do no protocolo C01IO

.utMltlnc:ia contralata •••, contudo, o ••tabaleeiMnto
obri.,.t6rio d. roduçlo • o1iainaçAo. E..a .11I>.Unci.. coa
.1."ado poe-ial el. da.truiçAo el. cuaela da 016nio. •
utiU.ada principal....t. na aqr1cultura • na tUliq.çAo d.
P9- ela navio.. o. 1:.~ai1oa Unidoa j' adotar.. riqoro..
l..,ialaçAo int.rna para ••u controlo • tudo inclica qua
paa..rAo a control.r igual..nte iaportaçõe. d. produto.
acp:1col.. d. pat... que utiliz.. int.n....nt. •••• sub.tlne!a.
No ara.l1, apta.ar d. o u.o elo bro..to d. ..tila nlo ••r
iJltallaO. d.,,_ in1ciar trabalho d. conacian~izaçAo par. a
~idacla da •• buacar_ t.cnoloqia. alt.rnati'Ya., coa vi.u.
, ~o d..... utilizaçAo•

Excalent1••iao Senhor Pr••ldente da RepUblica,

......." .

.Ji!'tL~ .co J.fon",,- LO ~ ""*,, o .. " .... .....,.·.H.ac.. ,.,~ DO • ......,.

#t'II...nIO .6" Ara..::.:. ....... ~.. E..~ ..

,. Para oa pa1••••• de••nvolviaanto, t'icoú decidido (por
- .0 pr6prio Protocolo) quo quaiaqu.r .odific.çdo. elOl
ajuaua e nova. ~. ao acordado •• Londre., 1990, na II
aaunilo da. Part.. no Protocolo da Montra.l, .c..nt•••rio
aplicada. ,. Parta. qua oper.. .ob o Artiqo S t parilqrato 1,

depois da rllYi.lo • avaliaçio da .ituaçio d••••• paí••• a .ar_
reali••da. at' 1"5. o. prazo. e pore.nta9an. da raduc;:io _
.11aJ.naçl.o d.. sUb.tineia. controlada. devario ser

utabelecidc. para o. paí... _. da••nvolviaanto, .. luz ela•

conc:l'lraM. do exercício d. r.vi.lo • avaliaçio. E... ax.rcicio
lavar.. _ conta o fluxo d. recurao. tlnancail:O•• tecnol6qico.
qua babi11t_ oa pa1••• e. da••nvolvi.anta .. i.pl_ntaçio do.
coapr_i••o. por .1.. •••uaidoa no Protocolo.

7. O ••tabalaciaanto definitivo do ..cani••o financ.iro
coutituiu-a. e. uaa àa. qu••tõ....i. dit1c.ia da IV Rauniio
ela. 'art•••, talv.z, a conqu1.ta .aia iaportan't.a para oa
pai... _ d..anvolvi..nto n•••• neqociac;:io. Criado •• Londr•• ,

na 11 llounUo d.. Part•• , o Fundo lIultilat.ral tinha UI car'tar
interino. Sau ••tabaleci..nto d.finitivo, acordado naquela
r&1IJIUo. paraitir' a continuid.d. d. tlw<o. financeiro. •
tecnolÓCJicoa para o. pai.e. .. d•••nvolviaanto, co. vi.ta. •
plana apllcac;:lo do Protocolo d. Montreal n..... pai.... O
lr..l1 c:c.açou a banafictar-.e d..... r.cur.oa, eabora ainda
MO eanba apro••anotado uaa carteira d. proj.tos • altura da ••u
parque ind...~ri.l.

do novaabro do l,n.lra.Uia. 8

AI&." t.-...-. ea.-1'ledonoI:
1- ............._ -...""
-~-..--OIaIp"" Gi..........-~.-....ol;

COIlO .. elo conheci..nto de Vo... Excal&ncia, a
coaunidacle intemacional ve. _pre.ndendo, dá.da o in1cio ela
dKaela pa•••da, con.ideráv.l'& e.força. para prateqar a c-u
d.· oa6nio que anvolva o pl.neta, cuja el....idod. r..,iatn
cr._nte ro4uçAo •• virtllcl" do açAo h........ DiaJIu do ria=
rapruontaelo paIo "qo~nto d. _do ela oa6nio. to....
.dot:adoa eloia ina~.,....,.to. jur1dico. internaci.....i.. •
COJlftIIçAo el. Vi.... par. • ProteçAo da caaado da 0.6IIio, do

1'15, • o Protocolo d. Montr.al .obr. sub.t&ncia. que Dest:J:oea

a CU&cIa d. 0.6nio. da 1,.7.
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An.xo A: e

Protocolo:

Artlqas 2A A 2H

Artigg 2r· HisiroclorQtll1proclrbgnp_

pprogrnfol 8 U,) C 11E. Artigo

(a) TrA. vlrqula um por cento d. seu nlvel calculado d.

conauao a. 1989 das 5ubstinCi.as con't.rol:a.das do Grupo 1 do

1. Cac1a Parta tonra a. m.didas n.c••••ri.. para qann't.ir

que no p.r3.oào d. tiDa•••••• a contar ó. 1· da ;aneiro, d.

1'96, • e. c.d. per1odo subs.quenee de doze _ ••• , o ••u.

n1vel calculado d. con.u.o d.. suJ:Iatinci.. con1:ralad.. do

GrupU I do Anexo C não ex.ccd..ra, anual_nte, a sosa d.:

G. Artigo 2[· Hidroclorgt1UotoÇAtb·CIQO,

O ArtlqO abalxo .ara in.erido apo. o Artigo 2E elo

f. ArtIgo 2 poragratg 2",' ri)

No - paraqrato '3 (a) (i) do Artiqo .2 do Pro-eocolo, as

palavra.:

e/ou An.xo B

s.rão sutlstitUldas pela. saqulnt•• palavras:

Anexo B, Anaxo C e/ou An.xo E

da. Parta. anvolvida. nio axc.da oa liait.. da c:~

praviata. na Art1qa 2F. Eata tr....terincia da co_ .." •

notificada a SaCratar1a por cada uaa da. Part•• envolvida.,

cc. UM d.claração do. t.moa da tran.f.r'nc1. • do p.r1odo

da sua viqenci.a.

No. paraqratos B (~) e 11 do Artigo 2 do protocolo, ••

p.lavras:

Anigos 2A a 2E

seria 5Ubat1tU1.das, s ••pr. que apar.c.r•• , p.la. s~int••

pal.vras:

_DAS AO PIlO'l'OCOLO DE KOIITREAL SOBRJ: SUBSTAIICUS QIII:

OESTROEII A CAllAllA DE OZ0ll10

AJlT1GO 1: ElIEIIDA

I. o. raaultadoa da RaonUa da Copanh.qua caNlal1c1ar.. a
• doçAo doa conceita. da cancUcioNll1dad. da racurao. a da
diraito da .....ao da. pai... .. da.anvolvaanta .. nov..
tacrlaloqi_ da proteçãa aJIlliantal COlIO obri",a~ jur1d1c:aa. na
contuto do Protocalo. A .pl1caçio plana da Protocolo noa
pai... .. daaanvolvaanta a.ta .ujaita à. obl:flnçaa ela.

tec:nolOCj'i_ • doa r.curaaa financeira. nec•••ário••
t. conto~ previato no Protocolo da Mon't.r••l, .a~.
adobdaa _ copenbaqu. 4avario ••r allb••tidaa &0 proc...o da

ádaaio, o que iaplica, na ..loria doa pal••• , cOllaulta
parl-ntar. Aa __nela., àa quais nio caba T•••rva, deveria ur
acolbida. ou r.;.itada. na integra. O texto .:Co.plata p....rá a
viqorar internacional_nt••• janeiro d. 1994, d••d. que 'tenhA
.ido depositado. ao, _no. vinte inaeruaantoa da ad••io, junto
ao Secratário-Garal da. Maçõ•• Unida••
10. Ia abril da 1993, diaponival a 1ntaqra da texta daa

-'ld•• adotada. na IV Reuniio das Part.. , o ltaMnty deu
inicio • ccnaultaa •• ar••• qovarnasentaia atetaa &0 ~ da

protaçio da caaacla d. 0&6n10, coa viat... • definir a

conveni""=ia ela adulo bra.ilaira ao Protocolo ...Nlado. Pona
r.cabidos parecere. tavorávei. do Kiniaterio do Maiei Allbiente e

da secretaria d. Planaj_nto, orçaaanto a Coordenaçi.o.
11. ). luz d••••• paracar•• a da bportincia que • protaçio
da caaada da oz6ni.o t_ no contexto da qua.tio aabiantal ,

paraito-.a .\I9'_rir a Voa.a bcalAncia ••ja o anaxo t.xto da.
lMDdaa ao Protocolo da Montraal ancaainhado ao conqn••o
Nacional, acoapanhado da Kanaaq.. favoráv.l .. ad••'o do Ira.il

àquela iNItruaanta j\1rldico.
R••Qeito....nt. ,

/~ li .~I-l__
'- /, /

Cl!:tSo L. H. l\KORIK
Mini.tra da btado da. Ral.çõ.. Exteriar..

o paraqrato 9 do Artlgo 1 do Pro.~DColo _ar. supri.ido.

A. Antgg 1 Doragratg

NO paraqrato 4 do Artigo 1 do Protocolo, •• palavra.:

ou no anexo B

serão sub.eituida. palas .aquinta. pal.vra.:

Anaxo B, Anexo C ou An.xO E

5 do Aniqo 2 do protocolo,No p.raqrafo

B. Art"gg

c~ Artigg

pprngrDtg

gA'tag[nfg 5

apc. aa

(b) Sau nlvel calculac10 d. consumo em 1,989 oas

substáncias controladas do Grupo I do An.xo c.

2. Cada Parta 'Co.ara a. medid.. nec•••arla. para qarantlr

que no p.rloclo de doze lU.... a contar ela l' de Jan.iro d.

2004. • •• cada p.rlodo sub••quanta de ?oze m•••• , .0 .eu

nível calculado d. consumo das SUbstinciaS
j

controlada. do

Gru'P0 I do Anexo C não exced.ra. anu.lmen'C., s ••••nta e

C1.nco por çeneo da soma ref.rida no paraqrato 1 do pr~.~nee

Art1qO.

palAvras:

Arelqos 2A a 2E

serA acr••c.n'Cado o s.qU1.nt:.:

e Artigo 2H

o. ArtIgo:! pi'tAgrptO:; bis

O sequlnte paraqrafo ••ra lns.r1.do apo. O par.qrato 5 do

Ar1:1qo 2 do Proeocolo:

5 ~. Qualquer Part:a que nào e.tiver operando de acordo

coM o paraqrato 1 <ia Artlgo 5 podere. durante u. ou ,,1..
p.rlocloa de controla, transf.r1r para u•• outra Pane que

••'tlv.r proc;ectenc1o da m••ma man.lra qu.lquer p.rcela rl••eu
n1v.l ela con.UJllo calculad.o pr.visto no Artiqo 21', daada que

o n1.vel c.lculado da cona\dO d. substine!a. eontrolada8 do

Grupo t do An.~~ A da Parta que tranaterir a p.rc.la da aeu

n1vel calculado d. conaWlo nlo t.nh. exc.dido 0,25 1uJ per

c.pita •• 1919 • que oa nlv_i. totais coBinado. d. conauao

J. Cada Parte eomara as medidas nec••sarlas pa~a qaran~1.r

que no parlodo de doze m.... a contar de 1 J de J anelro de

2010, @ ea cad.a perl.:lclo sub.aquante d. doze " •••• t o seu

nlvel calculado de consumo das sutlstànclas controlada. do

qrupo I do Anexo c n;io .xc.óara. anualmenee. trlnta e ClncO

por cento da soma reter1.da no paraqrafo 1 do pr•••n1:.&

Artigo ..
4. C.da Pare. tomara as m.didas nace••arl.. para q.rantir

que no periodo de doze ••••• a contar de l' d. j .neiJ:o de

2015, • •• cada par1od.o sUb.equanta d. doze 11•••• ; a: .au

n1v.l . calculado de conaUllo das subatincias controlad.. do

qrupo I elo Anexo C nào excaàera, anual••nt:e. de& por canto

da .oaa ref.rida nA par.qrafo 1 do pr•••nte Art.iqo.

5. cada Parta toaara aa m.áClidas n.c.....ria. para garantir

qu! no par1odo d. doze ••••• a contar dI! l' de janei~o d.

2020, e •• cada pariodo sub••quent. d. doze ••••• , .0 ••u

n1.v.l calculado de consuso da. subat'nciaa controlada. ele
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qrupD I do Anaxo c "'O excedara. &n"'&l..nt.. zaro v1rqula

cinco por c.n~o da soaa refarida no par.grato 1 do pr•••nte

Art1qo.

,. Cada P.~. 1:o..r& .... medid.. n.c••••r1. .... para qarant1.r

que no per10do d. doze ma... a contar da l' d. J ana1ro de

2030. • •• cada par10do sub••quanta de doza 1ft...... o seu

n1va,l calculado d. consullo das substànc1.as controlada. do

qrupo I do Anexo enio .era supar1.or azaro.

1. A p.Rlr d. l' de )aneJ.ro de 1996. cada Part..

a.preandar. e.torços no santido d. qarant.lr que:

- (a) O uso de sub.tincl.. cont.roladas do Grupo I do Anexo

C .aja liaitado a aplicações parà as quals out.ras

subat'nc:la. ou tecnoloqias altarnat.ivas amtu.•nt.almant.. DI.1S

adaquad•• não ••t..')am disponlv.ls:

operando da acorclo coa o paraqrato 1 do Artlgo 5. o .au

n1val calculado de produção podera exceder .ssa li.1e. ••

ate dez por canto d. seu nlv.l calculado de produção ali

1"1. o. n1va1S calculados da consumo • procluc;::ào no lllbito

do pr••ente Artigo não l.nclu1rão as quantldac1a. u••d•• pala

Parta por razões ela quarentena e pre-eabarque.

:r.~

No ArtletO J do Pro~ocolo, as palavras:

2A;a 2E

sarão subSt.l.tuldas pelas sequlnt.es palavras:

2A a 28

e as palavras

ou Anexo B

sarão 5ubselt.Uldas, sellpre que aparacerem. pelas palavras:

Anaxo B. An.xo C ou Anaxo E.

K. Artigo" paragrp(g 1 ter

o sequint.a paragrato sara 1n.erido apos o paragrato 1

W do Artigo" do Prot.ocolo:

1 t.eJ;:a D.ntro de um prazo d. u. ano a cont.r da data d.

.nt.r.da •• v1qor do pr••en-c. paragrafo, cada Par't. pro1bira

oi iapor1:.açao da qual.squar sutJs-Cãnclas conerolad.. do Grupo

II do AnUo C da qualquer ES-C.do que nio saj. uaa paRa do

pRonta Pro'tocolo.

(b) O uso de subst.incl•• cont.roladas do Grupo I do Anexo

enio .at..'). fora das are.. d. aplicação nas quals

atual..nta .lo usada. .ub.~nc1a. cont.rolada. pr.vi.t.a. no.

Anaxaa A, B e C, .xcet.o •• caaoa raros, para a prot.eçio da

vida hUJlana ou da .aúda huaana: e

(e) A. subat.i.nc1a. controlada. do Grupo I do Anexo c

saja. .al.elonada. par. u.o da u_ ••neira que raini.iz. a

dutruiçio da caaada d. 016nio, .1•• de .a'ti.faler.. outra.

cOMl.daraçóe. .abian't.J.., d. saqur.nça a econÕllic•••
L. Arttgo 9lrOgro(9 a t.r

H. Artig9 aGi HidrgbtpJRoClYQ[gslrbgng'

O secJUinta Artiqo ••ra insericio apOI o Areiqo 2r do

pro'tocola:

I. Artigg 2G' HidrQbrgmgflygroslrQgngl

C.da P.r't. tDII.ra oi' ••did.. n.c••••r1.. p.r. garantJ.r

que no 1'.r1odo de doze ••••• a cont.r da 11 d. j.neiro d.

19". • •• c.d. 1'.r1.odo sub.equentl de doze •••••• o ••u

n1v.l calculado de eon.uao d., .ub.tincl.. control.da, do

Grupo II do Anaxo enio .ara sup.rior a zaroa Cada p.rta que

produz. ... aub.-cincl.. devera. no••••1101 perlodos • toar as

medida. n.c••••r1.s para qar.n'C1r que o seu nlve! caLcuLado

d. produção das su~.t.'nclas nilo .'r. sup.rl.or a zero. o

pre••nee paragrato 50 nio v 19orara na medi,d. ea qu. as

Parta. dacl.d.. parmu:ir u. nlval de produção ou conauao

nr;.c••••r10 par•••t.lsf.z.r u~111.z.çQ•• acordadas entra al••

coa0 ••ndo ••••nCi.l. a

I. Art;,go 2"; Brom'to d. MeSi110

O s.gul.n-c. Art.lqo s.ra lnsarld.o apo. o Artlqo 2G do

Pro'tocolo:

Artigp LH· Dre••tR d. H.t;,lg

cada parta: to.arl a. medid.. n.c••••rl.as par. garant.ir

qua no p.r1odo d. doze m.... a cont.r d. l' d. j anairo d.

1"5, • •• c.da p.rloao s~.aqu.n-c. de doze _.e., o .au

n1v.l calcul.do da con.uao da. suba'tincia. con-crolad.. do

Anexo Enio exc.d.ra. .nual••nte. o sau n1v.l c.lculado d.

conauao •• 19'1a Cada Parta que produz. a s~at.'ncia d.vera,

noa ....,. pariodo.. gar.n1:1r qua o s.u nival calcul.do da

pl"OClUÇ'''o da .ubaelinci. não .xc.dara, anu.L_nt•. o ••u nível

calcul.do d. conau.a ea 1991. En1:rat..n-co. para sae1stazar as

neca••ldad.. b'.ic.. 1n1:.rna. da. Pan.s que .st.iv.rem

o sequinee parlqrato s.r. ln••r1do ilpOI o p.r.qZ'.to 2

W do Artigo" do Pro'tocolo:

2 ~. U. ano apoa a d.ta d. ant:r.d. @rft viqor do

pr••ente paragrafo, cada Parte proibira a exportação de

qual.qu.r sutl.t.anc1as con-crolad•• do Grupo 11 do Anexo c a

qualquer Estado que nio se) a uaa pane do pr•••nte.

Prot.ocoloa

Ka ArtIgo parpgrpfg ') ter

o s.qu~nt.a paraqrato sara 1ns.rldo apos o paraqrato

lU.I. do Ar-clqo 4 do Pro~ocolo:

J ~. Dentro de um prazo d. trlis anos apos a entrada em

vl.qor do pr••an-ce paragrato. as Parte. deverão. d. acordo

cca o. procadul\.nt.os prev1stos no Art1qo lO da Conv.nçio,

preparar em um an.xo uma relação de produt.os con-Cendo

sutl.einCl.AS controladas do Grupo 11 do An.xo C. A. Part.es

que não 5e opusarem ao anexo de acordo com os rafarldos

proceàl••ntos pro1b1rao. dentro da um prazo de um ano apos a
.ntr.d••• vl.gor do an.xo. a lmportAção d••••• produto. de

qualquer E.tado que não s.JA u.a parte do pr•••nt.e

Protocolo a

Na "";'90 1 parAgrpfR 1 t.r

O .aqui,nta paragrato sera 1ns.ri.do apo. o par.qrato "

1àa. do Artigo" do Pro-coco1o:

" ~. Dent.ro d. ua prazo d. cinco ...nos "'1'0.... antrada

•• viqor do pr•••nea paragrato. as Part... d.t.anunario a

viabilid.de ti. prolbir ou res-cr1ng1r. a laponaçio, d.

E.t.do. que não s.1a. uma p.rte do pr•••nte Pro-cocolo, d.

produtos produzl.dos COta subseanC1as cont.roladas do Grupo 11

do An.XO C m.... que não as cont.anha.. Se tor dat:aral.nac1a a

v1abilid.ade d.ssa prolb1çao ou rest.r1çao. as Partes d.verao.
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da .corao cc. os procac:llmantos pravlstos no Artlqo 10 da

convenção. preparar ulla relação d..... produtos na toraa d.

ua anexo. As Partas que não sa opu••r •• ao anexo d. acordo

coa os retar.tdo5 procadillent:os pro1birio ou riserinqirio,

dentro de UII pJiAZO de ua ano apos a ontradA •• vlqor do

,anexo. a llllport:acao a..... produtos d. qualquer Estildo que

não sala uma par1:t! do prasanee Pro'tocolo.

que ••tlvarall oparando d. acordo com paraqrato 1 do pre.ente

Ar1:1qO:

(b) Com relação ao Ar1ago 4G. que data da a.Lialnac;à.o

gradual da prod.uçclo e conswao das sUDst:ànclas controlada. do

Grupo II do Anexo C vlqorara para. as Part.. que estlvaram

oparancto de acordo com o paragrato 1 do pres.nte Ar1:1qo: •

Q. Art1go 1 paraqrato§ o:: 6 C "!

Nos paragrafos S. 6 e 7 do Prot.ocolo. as palavras:

substãnclas cont.roladas

sario sUbstltUldas pelas segulnt.es palavras:

sub.tinclas con't.rolada. dos AnexOS A e B e do Grupo

tI do Anexo C

(c) Com relação ao Art1go 2H. que ano-base. nlvai.

J.nlC1AJ.S e prograaas de controle do consumo e produçio da.

sub.t.anela. controlada do Anexo E vlgorarào para .s Parta.

que ••t.1.v.am operando de acordo COII o par.grato 1 do

pre.ant.e Art1qo.

T. Artlg9:; par.grlto 4

P. Artigo 4 pAroqrofg

No paragrato 8 do Artigo 4 do Protocolo. a. palavra.:

rafaricla. no. paragratos 1. 1 IU.I.. J. J W. 4 • 4

RJ.a • exportaçõe. referida. noa paragratos 2 A 2 W
.erio .ub.tituJ.da. pala•••qulntes palavras:

e exportaçõe. raterlda. nos paragrafos 1 a 4 ~ do

prasenea .Artiqo

• apo. a. palavra.:

Artiqos 2A a 2E

.ario acra.cantada. a••aquinta. palâvra.:

Art1qo 2G

No par.grato 4 do Art1qo 5 do Protocolo. aa palavra.:

ArtlqO. 2A a 21::

serão sub.titUld.. pala. s.qulnt.•• palavras:

Artigos 2A • 2H

u. Artigo 5 par3grato 5

No paragrafo 5 do ArtlqO 5 do Protocolo. apo. a.

palavra•

pravi.1:as no. Artigo. 2A a 2E

sario acra.can1:ada. a•••quinta. palavra.:

a quai.quer medida. de con1:role preVls1:aS no Art1lq0

21' a 2H acordada. de acorào com o paragrato 1 .w. do

pra.an1:a Artigo.

Q. Artigo 1 oarlgraf9 10

v. Artigo 5 o,r.g[lfo 6

No paraqrafo 6 do Artiqo 5 do prot.ocolo. após AS

palavra.:

oerigaçõ•• previstas nos Artlgos 2A a 2I::

.erio acre.cantacta••s .aguinea. pal.avra.:

ou qua.lsquer ou tod.a. as obr1gaçó.s prevl.ta. nos

ArtiCJo. 21' a 2H acordadas de acordo com o paragra:fo 1 ~ do

pre.ente Artigo.

w.~

Aa .agulnee. palavra. ..rilo SUprl1a1da. do Artlgo 6 do

Protocolo:

Artigo. 2A a 2E e a s1tuac;:io da produçào. lllponac;:io

e exportação das !.iubstAnclas de tran.lção do Grupo I do

Anexo C

e substitulda. p.las segulnte. palavras:

o. paraqrafos 2 e J do Artigo 7 do Protocolo

aubs1:itutcloa palo .aquinta eexeo:

.erão

p'tpgrafQI 2 , Jx~ An:1g0

Art1qoa 2A • 2H

R. Ar:i99 5 0'ra9rAf9 1

10. Ate 1 9 da janeiro da 1"6. a. Parta. considerario .e

dave. ou não in'Croduzlr ...nda. no pr•••n1:. Pro1:ocolo no

santido de aapliar as .edida. prevista. no pre.ente ArtiCJo,

de ••nalra qua elas inclua. o coa.reio da subst'nelas

controlada. do Grupo I do Anexo C a do Anexo E coa E.tado.

que nio .a1am parte. do Pro'Cocolo.

d••da que qual.quer out.ra. eaandas ao. .,ust.. ou

Em.neIa. adoe.da. na Seqund.a Reunlio da. Parta. r.alizada e.

Loncire. em 29 de Junho da 1990 vlgore. para as parta. qua

estiver.a oparando de acordo cora o pre••nea paraqrato apo. a
revi.io pravl.ta no paraqrato 8 do pra••nta Artiqo tar .ido

realizada • b•••i_-.e na. conclu.õe. d•••• revl.io.

A. .aqulnte. palavras s.rão acr.sc.nt.acia. no tinal cio

paragrafo 1 do Artiqo 5 do Protocolo:

o .equlnea paragrato sera in.arldo apo. o paragrato 9 do

Ar1:igo 4 do Pro1:ocolo:

s. Artigg 5 Poxogr.fo 1 bit

o aequ1nee paraqr.to ••ra acr••cantado .po. o paraqrafo

1 do Artiqo 5 do Protocolo:

1 RiA. lAvando •• con.ideração a ravi.io raferida no

paraqrafo 8 do pr••ant. Artiqo, aa avaliaçõe. tait.. da

acordo co. o Artigo 6 • quaisquar outra. lnfomaçóe.

paninenta., a. Parta. decidirão, ate l' da )ana1ro da 1"'.

lIadianta o procedi.ento previseo no paraqrafo 9 do Art.lqo 2:

2. cada parte enVlara a S.cratarla dado. estat.1sticos sobre

a sua produçio, iaportaçilo e exportaçào d. cada \ma da.

sub.tinei•• cont.rolada.

relaeionadaa nos An.xos 8 A C, para o Ano d. 1919:

relacionada. no Anaxo E, para o ano de 1991

0\1. sa nao for pO••1vel fornecer dados r.alS. a .elhor

e.t.iaatíva pO••1v.l ~a.... dados d.ntro da um prazo ..aX1S0

de tre. ••••• apos a data na qual as dispo.içõ.. do

Pro1:ocolo relativas 3& $uiJatanclas dos AnaXOs e. C • E

(.) Co. relação aos paraqrato. 1 a 6 do Artigo 2F. que

ano-b.... nl,ValS inlC1a1.s. proqra.a. de controle _ data.

para a elia1nac;:ào gradual do con.1DlO da. subatincia.

con~rolada. do Grupo I do Anexo C vigotarao para a. Partes

pa••_ reap.ce1vaa.nee a vlgorar para a Parta ea qu••tio.

3. Cada Parta enV1ara A Secr.tarla dados ••t&tlstico. sobre

a .ua produção anual (como definida no paragrafo 5 do Artigo
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11 d. cada uma das sub.~âncJ.a. con~rol.c1a. rel.elOn_d•• nos

Anexos A I B. C e E e, s.p.rad....m:... para cada sUbSl:'nC1&.

Quantidades usadas em raçóes anlJlAJ.s,

ouan~J.dades deseruldas por tecnologul.s aprovadas p.las

Pana., •

para o ano durante o qual a. diapoaJ.có.. relativa. 1JS

subatinci.s ralacionaaa,'. nos Anexos A, B, c e E p••••ram

r ••pectiv•••nee a vlgorar para a Parta em que.tio e para

cada ano .Ub.aquenta. o. dados d.vario aer enviado. no \I_ia

,tardar clant~o de u. prazo da nove ••••• apo. o t: in.1 do .no

ao qu.l o. dado••e refer•••

Iaportac;:õa.

r ••pectiva••nte,

exportações Parees não-partas,

ClIFCl2 CHCFC-2t) ••
ClIF2Cl (HCFC-22J"
CH2FCl (HCFC-H)
C2HFC1• (HCFC-121) 2.
C2HF2Cl) (HCFC-l22)
C2HF)Cl2 (HCFC-12)
CHCl2CF) (HCFC-l2) ••
C2HF.Cl (HCFC-124)
ClIFClCF) (HCFC-12. J"
C2H2FCl) (HCFC-IJl)
C2H2F2C12 CHCFC-l32)
C2H2F)Cl (HCFC-l)J)
C2H)FCl2 (HCFC-Ul)
CH)CFCl2 (HCFC-Ulb)"
C2H)F2Cl (HCFC-U2)
CH)CF2Cl CHCFC-U2b)"
C2H4FCl (HCFC-15l) 2
C)HFC16 (HCFC-221J 5
C)HF2Cl 5 (HCFC-222) 9
C)HF)Cl. (HCFC-22J) 12
C]HF4Cl) (HCFC-224) 12
C)HF5C12 (HCF~ \25) 9
CF3Cl'2CHC12 {HCFC-22~ 1**
CF2CICF2CHClF (HCrC- ~5cbl"
C)HF6Cl (HCFC-226) 5

a,44
0,OS5

0,02
0,01 - 0.04

0,02 - 0,0'
0,02 .. 0,06

0,02
0,02 .. 0,04

0,022
0,007 .. 0,05
0.001 - 0.05
0,02 .. 0,06
0,005 - 0,07

0.11
o,ooa .. 0,07

0.065
O,OOJ - 0,005
0.015 - 0,07

0,01 - 0,09
0,01 - 0,01
0,01 - 0,09
0.02 - 0.07
0.025

0.0))
0,02" 0,10

• QtM,rMkI tor indicada, u.. .... de po1::ancaal da d..et'\llr •
ca...aa da 0.6nJ.o ('OCO) d. \I.. alâat.'ncu. o valoE' aau

.1 q.. aara u.... para oa Una de 'rO'tOOOlo. oa'
I'DCD nlac:i cao \IIl unll:O valar tal''' d.t..~ •
parta de cale:ulH bUeMee _ li,". luazoaur.1a1a. o.
PDCO N1aci..... c_ 1..-••••••~1MC1y•••
.a...... PNCiaM. A nl.r.-.. a \Ia ,l"UJtO i..-u1c:o. o
va1H' u1a el t.1ut1va da PDCO do i. ro cpHI ~_

• fOCO MJ.8 .1." ~o Q valor ..t. baiXo ratan-ae •
"C.foiv. do PDCD do 1....1"0 ~ c_ o PDCO uia ....iXD•

•• IlIultitlc:a •• aUbeuaeua ..ta COlMlR1al..nCa vUv.1& coa
valar.e de ,OCO ralacJ.onMoa cont.ra a. _._. para ••n
u.-.. para oa Una de Pr'etOCOl.o.

Y. Artigg 7 parlgrlfg 3 bis

o .aquinta paraqrafo ••ra ln••riclo apo. o paraCJrafo J do

Artiqo 7 do protocolo:

lli. Cada Par'" enviar. • Secrauria __

••tat1st:icos separados sobra •• sua. t.-po~ç6aa e

exportações d. cada uaa da. .ub.~ncia. contl"Oladaa

relacionada. no Grupo II do An.xo A a Grupo I do Anexo C qua

tivere. stdo raciclad.s.

z. Ars;igQ 7 pat'qrafo:\

No paraqrafo 4 do Artigo 7 do Protocolo, a. palavra.:

no. paragrafos 1, 2 • 3

••rio sUbat1tu1da. pala. sequint•• palavra.:

nos par.gr.tos 1, 2, 3 • 3 Ria

IHcre·231)
(HC'C·2:UI
(NC1C-233)
(1ICIC-;Z34 )
(acre·23S)
(KC'C·;Z"U
(HCrC-jI42)
11lCFC·'U)
(HCFC-U')
(1lCFC-"1I
11lCFC-2'"
UICre·U3)
(HCPC-211)
(IICrc-ZUJ

(acre-2n)

') 0.05 .. '3,0'
U 0.001 ... 0,10
LI 0,001 .. 0,23
11 0,01 • 0,21
9 0,03 - 0,52
12 0,004 .. 0,09
11 0,005 • 0.13
11 0,007 - 0,12
12 0.00' ... 0,14
12 0,001 • 0,01
11 0,005 .. 0,04-
12 0,003 - 0,03
, 0,002 .. 0,02
, 0,002 .. 0,02

0,001 .. 0,03

AA. Artigo 2 par'qr.fg Uo)

As aequintes palavras ••rão supri.ida. do paraqrato 1

(a) do Artigo 9 do Protocolo:

e de tran.1ção

AN'o (sorunv,sAp'

~~~".
S'Nste "I OIOriA_

cc. 6.""g0 11 porogrpfg" '9'

o .eguine. anexo substituira o AneXO c do pr01:.ocolo;

Sub.tanela Numero do Pgtj.nsipl d.
1..a.Qa.u.QI. p.'tIlur A

ç,.,d, a« OZÕn19

0,03 - O,.
0,05 ... I,'

0,4 - 1,6
0.7 • 1,2

0,1 .. 1.,1
0,2 .. 1.5
0,7 .. L.G
0,1 - to'
0,2 .. L.:'

0,07 .. 0,1

1.00
0,74
0,73

0.0"- O."
0,07 .. o,,

0,02" 0,7

U 0,03 • 0,3
11 0,1 • 1.0
12 0,07 • 0,1

1.2 0,0' - 1,'
11 0,1 .. 1.1
11 0,1 .. 2.~

12 0.3 .. ",4

, 0,1-1.'
te 0,2-2.1
11 0.2 .. 5,'
l' 0,3 - 7,5• o.' - 14

!i. 0.3 • 1,5
9 0,2 .. 1.9.
12 0,3-1,'
12 0,5 .. 2,2
, O,t-Z,o

0,7 • 3,3

(HarC-ZZll )
CIIrk,
ClU'21r
CIl2Rr

C211f1,r"
C211F21r,
CZIIF,ar2
C2M',,1r
cZ·2nr,
C2H2'21r2

g;:~~l~~
CZIl"2Ir
c,,,,"r

c,"'r,
C,tI'2lr!c,.',Ir,.
CsKr"IC")
C,"!1r2
csllP.ar

C:SI1n 1'!I
e,-2'2ar"c,12·,ar,
e'·2,,.11'2
e,M2'Sar
CJ.,Dr4
CJ·"2I 1',
C,I)"lrJ
c,I)."ar
C,...,.,.,
C'·"21 1:'2c,••r,ar

C'·SftI'2c'."JIr
C,K,DI"

• Quando for ind1cad. u" .... d. Pele.nelAl da da.cru1r &
c:aMâa d. QI6n10 (POCO) d. usa aw.einc.t.. o valor ,,:La
elevada d "1'& uaa40 p.r. oa Una do P~OCQlo, o.

ftJCQ nl.C11 c.. ua un1ce .,.lor tona daUn1Mlllae &
put,1r da ~1CU1"~ _ 1.. laboraUZ'1ua. Oa
I'DCQ rel.al..... oeeo uaa 41'" a._..... '.T.iMt1v•••
....... p~ue•• A q rat.n-H a .,. 'IZU1'O i~iee. o
valu "1& .1 ~1M~lv. do fDCD do u"n que c_
o I'DCO ..ia ,lev.do, .nquanCQ o v.lol:' ..18 b.~xo retan_. a
..ttM:t1va"elo PDCO da j,""1'O qta C.. o 'OCO ".ta Da1XD.

do Artigo 10 do PrD~ocolo, apo. ••

B8. Artigo 10 parágrpfg 1

As sequ1nt:•• palavras ••rãÓ suprlaida. do paraqzoato .. (9)

do Artiqo 11 do Protocolo:

• a situação •• relaçio .s sub.tinei.s da trana:i.çio

AnulW:
U1fEP/O:L.Pro.4/15
P.q~n. 5)

Sub.t6nclll cgntrgl.da,

DD. Artigq 17

No Artigo 17 do Protocolo, as palavra.:

Ar:tiqoa 2A a 2E

.erio substituida. pela. seguintes palavras:

Artiqos 2A a 28

No paragrafo

palavras:

Artiqoa 2A a 2E

s.r.io acra.can'C&d•• a. sequin'C•• palavr.s:

e quaisqu.r Il..id.. d. control. previ.t.. na.

Artiqos 21' a 2H acordad•• de acordo cow. o p.raqrafo 1 Ria do

Artiqo 5.
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p,q;€é&€..€ ..hA
COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

!ãüb.t;lnell. sgnt;Ql.d•• I· BELATÓRIO

tiyer 1149 sUBRndg

an1:rara a. V1qor De De"'p'"'P rU. 'RP' , d.U na gy.l .1.

.
UTICO J: tIfTItAOA Df VICOR

Cabe-nos ora relatar (I Proleto de Decrcto Lt:glslau\ o nJ -i34. de

1994. onundo da Comlssào de Relações EXlenoTes da Càmara dos Deputados. o qual

aprova o texto das Emendas ao Protocolo de ~1ontreal sobre SubstâncIAS que Destroem a

Camada de OZÔ~IO. adoradas em Copenhague. em ~5 de novembro de 1992

Analisada a PropOSIção. houve por bem a Comissão de Rellções

Extenores desta Câmara dos Deputados em aprova-Ia unanimemente. nos tennos do
Projeto de Decreto Legislativo. presentemente em tela. proposto pelo relaror. o ilustre

DePUtado Geneslo Bernardino

-\s Emendas Propostas. tbram agrupadas pelo Exmo Sf'r,1inistro

de Estado das Relações Extenores. em feliz slstemattzaçào posta em pratica n, ~S1çio

de MotiVOS que acompanha a Supracitada Mensagem PresIdencial. em treS grupos. a
saber

o Protocolo de Montreal. datado de 1987. segUlu·se a Convençio

de Viena para a Proteçâo da Camada de Ozõmo. de 1985. representando. todos os

instrumentos citados. esforços da comumdade tnternaclonal para combater a destruIção.
provocada por açào humana. da camada de ozómo que envolve o planeta e evitl a ação de

radiação solar perniCiosa a manutençào da VIda na terra

E o relatono

Seguindo o mandamento do art 4Q. inCISO I. da r onstituiçào

Federal. submeteu a PresidêncIa da Republica a conslderaçào do Congresso ~acional.

atraves da Mensagem nJ 810, de 19Q3 o texto das refendas Emendas

a) emendas que Incluem dentre as listadu novas substânCias
destruidoras do ozànio atmosférico;

b) emendas que estabelecem em definitivo mecanismo de

finanClamento a implantação nos palses que operam sob o anigo :i. paragrú"o I (paises em

desenvolvimento) dos compromissos assumidos no âmbito do Protocolo de Montreal: e

c) emendas que estlbelecem tratamento diferenCIado para os

paises em desenvolvimento. principalmente no que diz respeito a exigibilidade no

cumpnmento por estes dos prazos estabeleCidos no Protocolo e na condicionalidade de tal

cumprimento a suficiente t1uxo tinanceiro e tecnologlco.

" - VOTO DO BELATOR

Pn$'Dç1l L d.
~
çeNda d. gzénip

J. Apoa ••ner.u •• viqor da pr•••nta ElMnda. na tona

prevlata no p.:raqraCo. 1. alI. ant.'tara ...." .•or para tlUl.-J:'

ou.ua p.ne do ProtOColo no ftOI\aIIé.1ao di. apoa • da.. de

dIlp6ei1:.o da ••u. iut.Z\mlmcO da r&'t.U1cat;t.o. aca1~ IN

.prcrrao&o.

1. 0\ pr.a.nt:. E..nda ant:rara .. Vl,or na csau tle l' de

j.na~ro da 1994. Id.ad. que pala ..no. Vlnt:. J.n.t:~~ d.

ra1:U'lcaç,o. ac:.uaç:io ou aprovaç40 da EalInâa t:anball atdo

~lUdea por Eaud.08 ou oqoanua.& r..l ...i8 d.

ln1:alp'aç40 acanô1l1ca que tore. 'arça. de ~l. da

NenUeal aobr. JubaUnch. que oeacroea a C&Mda de o.tni••

s•••ce reC(\llau:.o MO tal' C\la9l'id.a .~* .quel. d&t..... lMMa

""'ua E.e.clo ou orqlftl••q.to r..1ona1 de~

~lca podara d'~1ur la 1M~D d. ratJ.U.....

&c.1Uc:Ao. 'J1roY'C;lo ou. .dA.ia , pn••ftc, t..-a ..

tivII:' dapc.J.t..dO prltVl. QU .1..J,t.aneaMnt.. ua 19t:~ .

..... nacur.t. I. r'laç.iO I ~ &do~ na .......

ReunJ.lo di' p,rt.. r,'Uz.ela •• Londr" .. 2t d' j de

1"0.

2. Para o. tins do paraqrato 1. qualquer lnaeruMftee .

naeu_u dapca1tado por uaa orqàn1zaçao r..i ....l ...

lne..raÇao acanoalc:a nio ••ra cl*pUeado co.o adiei"!

aquale. dapoalt.doa par Ea1:adoa ..abto. da erq.nu&ç.ae ••

CNeado.

___o

-
EDcaInhO. ali s.:r-;a • .......,. do~ ..

~ _ de E&pooiçIa do MoIi_ do _ M_ do _ doi ...

bwnoru. n1lUn 10 tn\O _ 'EmtMu ao~ de McaftIl 10brI ..

Oaa'owa • CMudI de Oz&aio. adoU4u em CopeMque. tal 25 de nowmtn di Im
Sem embargo. Vincula-se a preservação da camada de;9rõ~io I

transformaçio de certas atiVIdades econômicas que razem hoje uso de gazes quf:~ o

ozônio estratosférico. destacadamente. a produç!o e uso de lerosoi.. mecani.mlos de

reftigera;il> e detonnlnadas espeCles de .dublção .gncoll.

o crescimento da ..:onsclêncla Jcerca do Importância na

preservação do meio-ambIente e uma realidade mundial -\ questão da dimlOuIção da

camada de ozônio. em particular. .jestaca~se como um dos maiS discuttdos problemas. não

so pelo nsco que representa a continUIdade de sua destruição • no longo prazo. virtual

e)(f:inção sobre a terra da Vida como a conhecemos. no curto prazo. creSCimento na
incidência. de enfern\ldades na pele e nos olhos. mcluslVe o cãncer - como pela SUl
peculiaridade de de5&fio postO em escala global e diretamente relaCionado a cenas aspectos

do desenvolvimento econõmlco.

.5

Nesse contexto. e incumbencll di ComIssão de Economia.

Indústria e ComercIo analisar as consequencias econõmlcilS para o Bruil decorrentes da
adoção das Emendas propost15 10 Protocolo de Montrell. pnncipalmente no que tange aos

custos e 10 filllllClamento d. adapt.ção econômica.

o que podemos constltar a este respeito. contudo. e amplamente

flvoravel " adoção das Emendas.
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Com efeito. as unicas substànclas dentre as que se propõe acrescer

a lista das connoladu que slo de grande ulllização no plll~ 510 .s HCFCs. largamente
usadas por nossa IOdustria de refiigeraç40

Concordamos. todavia.. com o que conlt.ta o Exm" Sr Mini.Slro de

Euado das Relações Exteriores. em sua Exposiçlo de Motivos. no sentido de que o

crono~ previllO de reduçio de uso de tais substâncias· 35% a panir de 2004. estando

SlI& eliminaçlo prevista para apenas 2030 • e perfeitamente comJlltivel com a estratégi. de
longo prazc dos grupos brasileiros do setor de refiigeração.•inda mais diante do f.to de

que se trata majoriririamente de um setor moderno da indu5tria e fortemente voltldo para

o mercado externo. mercado este CUjas elevadas eXigências em termos de qualidade logo e

Inevitavelmente íncorporarão a elimmação dos gazes prejudiciais a camada ozônio

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Paudemey Avelino • Presidente, MáriO CavaU3ZZI, Marcelo

Teixeira e Roberto Pessôa - Vice-Presidentes, Aldo Rebelo. Antônio do VaUe, Belinho

Rosado, Cunha Lima, Dilso Speratico, Enivaldo Ribeiro, FranCISCO Horta, Herculano

Anghinetti, Joio FalsareUa, Júlio Redecker, Laprovita Vieira, Luiz Braga, Luiz

Mainwtll, Magno Bacelar, Nelson Otoch, Paulo Ritzel, Renato Johnsson. Ricardo

HeráClio, Rubem Medina, Severino Cavalcanlí e Vittôrio Medioli, tituiares: Carlos

MeUel, JoAo Ribeiro, JOlIé Machado e Sandro Mabel, suplentes.

Sala da ComIssão. em 19 de abril de 1995

.~ demaIS medidas propostas nas Emendas são lodas favoravelS.

sob o aspecto económlco·financclro. aos palses em desenvol"'lmento e. por consequencl:l.

ao Brastl.

Por um lado. tbi estabelecido que qualquer modificação aos

termos acordados em Londres. em 1990. so sem exigl'vel dos patses em desenvolvimento

l.pos revido e avaiíaçlo da situação desses palses. a ser encerrada em 1995. avaliação esta

a ser feita levando em conta os temos do acesso daqueles paIses a fluxo tjnanceiro e
tecnolàgico compativel com as transfannações e.,(Jgidas

;i>";~é,e.. .P A
COIIIIÚO DI: Dl:nllA DO COIIIUHIDOIt, MEIO AMIIIJ:JIft: I: IU.OItIU

I - lIel.tório

Sala da ComIssào. em "i de Atl ....... de IC)Ço)

Por todo o exposto. ....otamos pela aprovaçào do Decreto

Legislativo n' 434. de 1994. nos tennos propostos pela ComISsão de Relações Extenores

Recusar as Emendas propostas. sem pre,lulzo de sua lusttça sob o

prisma da luta pela preservação do melo-ambiente. podena representar avanço em dtreção

I um em tudo inde.lCJaveJ isolamenro da economIa nacional. com djmmUlçào do comercIo e

da renda pll1S.

A consolidação de tal Fundo. em conjunto com a aceitação da

condicionalidade da exigência das metas do Protocolo ao acesso a tecnologia e recursos

compltiveis. permitira la setor produtivo brasileiro uma transição suave e sem traumas

para o novo paradigma tecnológico. transição esta.Q~ resto inevitavel para uma economia

industrial com o grau crescente de compleXidade e de abenura econàmica como a

brasileira.

Em conformidade com o art. 49, inciso r, da
Constituição Federal, o Exmo. Sr. Presidente RepúbliCA,
através da Men.agem 870/93, encaminhou o referido texto para

apreciação do Congresso Nacion..l, acomp..nhado de Exposição

de Motivos do Exmo. Sr. Ministro d..s Relações Exteriores.

As Emendas ao Protocolo de Montreal aprovadas
em Copenhague, em 1992, dia prosseguimento II.s negociações

internacionais que vêm se desenvolvendo desde a Assinatura
da Convençio de Viena, em 1985, e que incluem a assinatura
do próprio Protocolo, em 1987, e d... Emend... e Ajustes

acordado. n4 II reuniio da. Parte., em Londres, em 1990.

EI.a. .lteraçõ.1 ao texto origin.l do Protocolo de Montr.al
vem .endo ..dotadas com o propó.ito de introduz1r medidas

cada vez lOllia rigoro.... • ef1caze. de controle das

lubstlnci... que de.troem a camad.. de ozõnio, tendo em vist..

... nov.. informaçõ.. cient1fical di.pon1veis e o. av..nços

tecnológicos ..lcançado. n...ub.tituiçio e el1mínaçio d••••s
.ub.tlncia••

A Comissio de Relações Exteriores desta Casa,
na forma regimental"elaborou o pre8en~e Projeto de Decreto
Legislativo nO 434/94, para aprovar o texto das Emendas ao

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, adotadas em Copenhague, em 25 de novembro
de 1992,

D..ndo pro••eguimento a esta po11tic.. , as
e..ndas acordada. em Copenhaque, reforçaram o controle das

substAnciaIS j! contempladas no Protocolo e inclu!ram outras
novas (como, por exemplo, o bromet:.o de metila),
reconhecidamente capazes de destruir o ozOnio
estratosférico.

Na pratica tal detemllnaçào representou a o reconheclme~da

corrwnídade internacional de que o acesso a recursos e tecnologias pelos pai em

desenvolvimento euma obrigação jundica dos signatarios do Protocolo. uma vez q e e5

se comprometem a malhar pela proteção. em escala global. d. camada de ozônio. e as

medidas necessanas para • consecução de tal objetivo so podem ser exigidas dos plllseS
menos desenvolvidos se garantidas as condições para que se promovam as transfonnações

neccssiriu na estrutura produtiva sem preJulzo para a economia e as populações daqueles
países.

Por ouno lado. propõe·se tornar definitIVO o Fundo Multilateral.

lDteS estabelecido em caràter interino. destinado a garantir o exatamente o fluxo financeiro

e tecnológico necessário ao cumprimento do Protocolo pelos plllS.S em desenvolvimento

O Brasil esta enne os beneficiados e. segundo IOfonna a Exposiçio deMollvos relativa a
Mensagem Presidencial. ainda "ia utilizou recursos de fonna compauvel com o pane de
seu parque tndustnaJ. o que pode vir a tàzer. se necessano. a partír da aprovação das

Emendas.

'I1r_ PARECER DA COMISSÃO

A Comíssllo de Economia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Decreto

Legillativo nO 434194, nos termos do parecer do Relator.

AUm dis.o, o que li particularmente

~rtant., con.olidou-.. o principio de que a plena
aplicaçio do Protocolo de Montreal nos pa1ses em

desenvolvimento depende do acesso a recursos financeiros e

tecnologias provenientes dos países desenvolvidos, e que

assegurar o acesso a esses recur80B é, no ãmbito do
Protocolo, uma obrigação jur1dica. Como resultado concreto
da adoção desse principio, foram adotados critérios e
mecanismos para possibilitar aos países em desenvolvimento
enfrentar as dificuldades financeiras e tecnológicas

impostas pelas metas estabelecidas pelo Protocolo e suas
EmRnda., especialmente os seguintes:
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a) o estabelecimento, para os pa1ses em
desenvolvimento, de novos prazos e índices de reduçio e

eliminação das subse&ncias controladas, em relação àquales

jA estabelecidos pelas emendas acordadas em Londres, em

1990, vai depender dos resultados de uma revisão e avaliação
da situação atual desses paises, e deverá levar em conta o

fluxo de recursos financeiros e tecno16gicos~

b) foi e ..t ..belecido definitivll.Inl!nte um

mecanl!1mo de financiament.o para apoiar os paia.. em

desenvolvimento na implementação dos compromissos asaumidos
no 1mbito do Protocolo de Montreal.

f oportuno reqistrar que os então Ministério

do Meio Ambiente e Secretaria de Planejamento, Orçamento e

Coordenação recomendaram a aprovação do presente texto das

Emendas ao Protocolo de Montreal.

t o relat6rio.

11 - Voto do Relator

Como é sabido, o ozônio age como um filtro

nas camadas mais altas da atmosfera, retendo a nociva

r ..di..ção ultravioleta (UV) do Sol. Sem e ....a clllllAd..

protetora, a vida na Terra, tal como hoje a conhecemos, não

seria possivel.

Evidências cada vez maiores apontam uma

destruição gradativa da camada de ozônio em anos recentes.

Compostos como clorofluorcarbonos (CFCs), 6xidos

nitrogenados (NOx )' di6xido de carbono (C02), ha16genos

(uaados em extintores) e metano, produzidos por ação

antr6pica, têm sido responsabilizados por essa destruiçio.

Durante os últimos vinte anos, os níveis de ozônio na

Antártida tem caldo em quase 40\ durante a primavera. Essa

destruição criou um buraco na camada de oz6nio, clar~nte

visivel por medições de satélites. JUém da diminuição em

escala planetária, reduções mais pronunciadas da camada de

ozOnio tem sido detectadas sobre 6reas urbanas da América do

Norte e Europa e em partes da América do Sul, AustrAlia e

Nova Zel!ndia.

t evidente que uma diminuição da camad..
eatratosférica de ozônio causarA severoa dano. ao.

ecossistema.. e a s ..úde d..s populações human..... A Agênci.. de'

ProteçÃo Ambiental do.. Estados unido.. CEPA) esti~ que,

dur..nte o pr6ximo século, 800.000 morte.. ..dicion..is por
c&ncer e um aumento na incidência de catarata ••rio

..tribuid..s A destruição da camad.. de ozônio e ..o re..ult..nte

aumento da radiaçào UV, espAcialmente a mais nociva,

denominada UV-B. Julga-se que essa radiação estA relacionada

A forma mais mortal de c!ncer de pele, a qual mata,

anualmente, um número estimado de 100.000 mil pessoas em

todo o mundo. Através do aumento da radiaçào uv-e, cada

queda de 1% no ozônio atmosférico pode aumentar o índice de
cãncer de pele em 4 a 6%. Entre 1969 e 1986, a concentração

média do ozónio estratosférico reduziu· se em 2\. A

destruição da camada de ozônio pode causar de 3 a 15 milhões

de novos casos de câncer de pele nos Estados Unidos dtê o

ano 2075.

aqu6ticos, os quais formam a base da rede alimentar nos

oceanos. Muitas espécies de fitoplânctons (pequenas plantas

de vida aquitica) e ovas de peixes não toleram aumentos nas

r ..di..ção UV-B. Uma exposição de 15 dia.. a nivei.. de r ..di..çÃo
UV-B 20\ m..is altos do que o normal podem mat..r filhote.. de

anchova a uma profundidade de 3 metros.

Esses dados são suficientes para demonstrar 4

gravidade do problema e a urgência das medidas neceás'rias

para o seu controle, que 86 serA passivel através de acordos

globais, envolvendo toda 4 comunidade internacional.

Nosso voto, portanto, é pela aprovaçio do

Projeto de Decreto Legisl..tivo n' 434/94.

5 ..1 .. d .. Comissão, emC::'~ de

~''''? / ~""'
Deputadd Gerv6sio de Oliveira.

til - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Deresa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, em
reuniio ordiniria realizada, hoje, opinou. unanimemente. pela aprovaçio do Projeto de
Decreto Legislativo n° 434/94, nos tennos do parecer do relator

ESliverllm presentes os Senhore, Deputados Sarney Filho, Presidente, Celso
Russomanno, Maria Valadio Vice·Presidentes. Fátima Pelaes, Luciano Pizzatto, Raquel
Capiberibe. Salomio Cruz. Vilson 5antini, Alberico Filho, Remi Trinta, Socorro Gomes.

Pimentel Gomes. Vanessa Felippe. Fernando Gabei.... Gilney Viana, Laura Carneiro,
Silvernani Santos. Sérgio Carneiro. Gervasio Oliveira, Ricardo Barros, Inácio Arruda,
Nelson Otoch, Ivan Valente, Mana 5uplicy e ItaJlllf Serpa

Sala da Comissão, em 17 de maio de 1995.

Deputa f~pii#, ...."
p/J/.2erÉ'-e-.e oL>"'1

COMISSÃO DE CONSTIDJICÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· BELATÓRIO

o Excelentíssimo Senhor Presidento da Rep<iblica submeteu ao

Congresso Nacional, por meio da Memagem n' 870, de 1993, o texto das Emendas ao
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, adotadas em

Copenhague, em 2S de novembro de 1992.

A apreciaçio da Mensagem peia d. Comisslo de Relações

Exteriores resultou na aprovaçio do texto em epigrafe. em 08 de junho de 1994, nos

termos do projeto de decreto legislativo que ora consideramos.

pode destruir as células

individuais

A radiação UV-B

em vegeta is e anima~s e matar os n· VOTO DO BELATOR
microorganismos. Nos vegetais, a expósição ao UV pode

diminu~r a fotossintese, barrar o creSC2mento das folhas,

dan~ficar a qualidade das sementes, e reduzir as colheitas.

Mesmo pequenas mudanças no ozônio atmosférico ou a exposição

ao UV-B podem w~tar grandes qUdnt~dades de organismos

O Protocolo de Montrui sobre Substàncias que Destro"", a

Camada de Ozônio, de 1987, instrumento ímpar para a proteçio ambientai. obriga 05

Estados Panes a reduzir o COI1.lUlllO e a produçio de substâncias quimícas danosas à
camada de ozônio.
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(PROJETO DE LEI N9 49, DE 1995, A QUE SE REFERE O PA
RECER)

PROJETO DE LEI N° 49-A, DE 1995
(Do Sr" Paulo Paim)

Dispõe sobre a aplicacão do critério de carência eco

nômica na seleção de candidatos aos cursos de gradua

ção das instituições federais de ensino superior, bem
como a criação de cursos noturnos e dá outras provi

dências; tendo parecer da Comissão de Educaçâo, Cult~

ra e Desporto, pela rejeição.

11 de abril de 1995Sala da

Déda, Paulo Delgado, Marconi Perillo, ralvane Albuquerque,
Coriolano Sales, ~nio Bacci, Matheus Schmidt, Francisco Ro
drigues, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Jairo Carneiro, Atila Lins, Ciro Nogueira, Jair Soares, José
Carlos Aleluia, Alberto Goldman, Aloisio Nunes Ferreira,
Elias Abrahlo, Fernando Diniz, Ildemar Kussler, Adhemar de
Barros Filho, Milton Temer, Sandra starling e Paulo de Vela!
co,

Quando ela publicaçio do awlJo ela Mensagem na Cimara doa

Deputados, por erro de imp<esslo, suprimiu-'" a palavra "nio" ela lerceira linha do Artieo
2 ela Emenda, dando sentido oposto ao Anígo. TtaJllCrtvomos, abaixo. a rccIaçIo cornu,
confonne a mensagem presidencial;

esttatooférico;

"Artigo 2: /lfI/ação COIfl a Em.nda de /990

N"I1nI", Estado 011 OI'goIII:t.çaO regiotlQ/. de ill~

«OItÕmiClZ potMrá tkposi/al' 11m ;'lSlm1MII/Q de raltfiCDÇiJo, OC4/1aç/Jo,~ ;,..

adtlilo à pnMIlIt E1JH,1da se 1}1&.-,ivtr deposilDdo prévia 0tI si_l_li;' "'"
illfl11llll.nlO da 1M_ 'I01lIrtZD .m relaç40 à Emenda aáolada /lO Scgtll/da &tHlliiJo das

Partes reali:ada'1II Londres.m 29 tkJllllItotk iWii." (grilo IlOSSO)

b) cmaxIas que estabelecem mecanismo de financiamento que
apóia a imp~ doa~. UIIlIlIÍdOI no Protoc:olo pelos PAi- em
~o. inrlituindo. em clctinkMJ. um Fundo Multilaleral como financiador pn a
pIeaa apIicaçIo do Protoc:oIo de MonIreI1 _ pai.-;

c) omendas que lraIaIII ela siIuaçio dosPli-an~.

aIabclecendo revisões e avaliações como nqWlÍloI à instituiçIo de pazes e pon:cnIajIllDI

de RduçIo e cIírniDaçIo elas lUbstincíu nocívu à camada de oz6nio•.-JlIlb-.

A IV Reuniio, teaIizIcIa em Copcnhquc, llO período de 23 a 25 de

JIOYIIIiJro de 1992, adocou lIOYO COf!iunto de tjuJteo e cmaxIas. De aconIo can a

ExpoIiçIo de Motivot do Exmo. Sr. MIIliIIro du Relaç6cs ExIcriorcs, os ajlllles reforçam

o c:ontroIe du subIIiDcias jà COIIIcmpIadu no Protocolo, e as emendas podem ....

clauificacIas ela JqIUinte funna:

o Brui1 depositou OI inlUurnentOl de ldesIo ao Protoc:oIo em 19

de março de 1990, e panicipou ela 11 ReuniIo du PItICS, quando fixam"1JlfOYIdoI ljuJleo
e llIlCIldu ao ICXlO do Al:onIo.

a) cmaxIas que incIullm novu subsIinciu desIruidoru do ozônio

o texto'du emendas, auiali como o projelo de óec:rclo lesislalivo
que Q aprova, obedtcem .. disposiÇÕC5 e aos principio. constitucionais viJlOll1", Ambos

estio, ainda, em confonnidade com 05 preuuP05i\Ji rcgiü...."nws relativos' juridicldade e i
boa técnica legislativa.

Ante Q exp<lIlo, SOIIlOI pela aprovaçlo do Projeto de oecr..o
LeaisIativo n· 434, de 1994, que aprova o lexto du Emendu ao Prolocolo de Montreal

sobfe SubslÜlciu que Destroem a Camada de Oaiaio. adotadu em Copenhaauc, em 25 de
novembro de 1992.

:rIT - PARECER DA COMISsM

o Congresso :'Iacional decr.ta:

Art. I' .... in>ti~ões f.d....u. de ensino superior inclulrio,
denh't' ~ crítfl'ÍO!s para :!iel~io úe candidatO$ »,0If, :!ielü curse» de
graduação, aquele reCerente :i carência econônUc:L

§ 111 A c.rineia n:onÔluit:. "rá .ferida pela comparaçio da
renda famili2r. do e.tudante e de ••u re.ponsá,·e" com os custas do cuno
prelendido. periOOicamellle calculado pel... instituições federaili de ensino
superior.

§ 2" A comprovaçio da carinela ecOl••,nica dar-se-i atrav'"
d"" vário/l mei... que garanlan. a cOllfiabilidad~ d... informaçõca, d.ntre
os quais obrigatoriamenle se incluirá a dec:lançia d. Imposto de renda,
do estudante e dr seu re.ponoinL

Arl. 2· :-lo prazo limite de dois anca, a contn da data de
vigincia desta lei, a aferia de 100... os cuno de graduaçio em cada

il1~rituição fedêl'al tlr l"n~ino :tu~rior deverá reâlizar-~e nos tum08
diurno e noturno.

.-\1'1. 3" Esla l.i entra em vigor na dala de sua public.çiO.

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de
Redaçlo. em reuniDo ordin'ria realizada hoje. opinou una~i

me~ente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 4'4/94, nos
ter~os do parecer do Relator,

Estivera. presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhles Presidente, Valdenor
Guedes e Zulaie Cobra - Vice-Presidentes, Antônio Geraldo,
Benedito de Lira, Cl'udio Cajado, Jair Siqueira, Paes Lan~im,

Rodrigues Palma, Vilmar Rocha, EQinho Araújo, Gilvan Freire,
Ivandro Cunha Lima, Joio Natal, Jorge Wilson, José Luiz.tle
rot, Udson Bandeira, Almino Affonso, Danilo de Castro,
Eduardo .Mascarenhas, Vicente Arruda, Adylson Motta, Ibrahi.
Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana, José Genoino, Marcelo

Arl. 4· Revogam-~as disposições em contrário.

Jl'STlflCAI,·.\O

o objed\-u ,h."sito projli:'tu tle lei ~ bill:lltllnte claro: propol'Ciullar
meUmres condições de a....o ao e,,"ino superior de qualidade. público c
gratuito, àquel~ que, por sua condição sóciD-4:Conômica, notadamente O.!t

filhUlS dâ cb~ lrabaUllldora, clúrenlalU iJlwnt'ra~ dificuldadn parM
realizar seus estudos de graduação.

Enhmdt:'l1Iu~ 'IUt." to wn ab~urtlo WIl :'~:lI",ladadu t"lllre-g:tr. 110
final do lUê~. todo o seu salada para pagamento da mensalidade em uma
l ',ú"er>idade particular.

Os filhos dos considerados ricos têm acesso oi l'nh'cnidade
~41tuita. mantida com os .iJllpu~tOl'i pago.!t prillcip.llm...nt\"
pt"lu~ll·al.ntUlatlul'e~, pub l"~tl":S nàu :sunrgâllt iJllpu:llt~.
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OUtro nbsurdo ~ o não oferecullento de- cUr~o!!t noturnos nas
l'nh~r:';lida(lê'~ federai:5; u Sbh:nul já t: I'rt'p)lnuJ,,: tlU~1I1 tl'alJ~Uul JlotU

pode ir para l'Iú"ersitlade federal, ~e quiser ~e formar ter:i que ir para a
particular.

Esgotado o Ira%o regimental, nio foram

~presentadas emendas ao projeto.

~-voro DO RELArOR
Por isso a re::alidade brasileira no campo da educação é triste:

(JOSsuiJnos lÍJlte nlill,Õt"s de ;mnlrabtto~. e somente jlJ/o de
apro1uullrlôlllumte 100 llli1h~ dr t"it'itores po!Jsui curso superior.

Os dois aspectos cons~deJ:ados pelo

P~~Jeto de Lal serão analisados de per. si:

1.CritérlO da Carência Económlca Par~

Os dados estatisticos compro\'am: somente S~~ da popuJação
é cOI~iderada rica; l.1\"pl·et"lu.l...-~ê' dai, n.. mãu de quem está O aC~l)O à
I."ninrsidade.

l~qresso na çnlversidade.

A proposta de que o processo de seleçã=

do~ candidatos às vagas das lnstltuições federals ae
A tdueaçio ~ ~f'1Il dúvida WII setor elU que 11 equídade :social

deve ser perseguida a todo custo. .\ oferta de cursos noturnos constitui
requisito illdisptJlSável para o .-Itance desta meta, possibiUtando ao
trabaU'ador~tutlalltf'conciliar a Ilrcemddade de ~obrevivinciaao ac~~o

ao saber, direito nu como cidadio e como ser humano., que se dignilIca
Pf'lo trabaUlO e qUe" dignifica ~tU trabaUlO pt'lo ~ilber·cuIIM:IlFnda dE' ~ua
,·"aüdade.

Q~SlnO superior inclua o critérlo de carencia econômica se

o~lglna da constatação inquestionável de que o vestibular

t:r.i nítido caráter sécio-económico: a ma~or~a dos

a~::ovados pertence às classes sQclais malS favorecidaE o

i~so decorre do fato de que as famílias de mais posses te~

A ...ducação t- wu direito que" cWHpre ao E~tl1do llssegurar.
E~lou cOflH'ncido uto 'lue t":da proptr.o;içãu tJbri~3 u PUtielo Público t" ot~

instituições por ele mantidas a cumprir com este de'·... Tenha, pois. a
ce-rteza clt flue tstil iniciathoa ,ira a contar com o apoio dos iluslr~ Par~o

c'::1dições de oferecer a seus f ilhos educação escolar de

b~a qualidade, de que resulta melhor preparo para

e~frentar o exame vestibular, ao passo que os pobres estão

~~duzidos a realizar o 1; e 2; graus na rede pública de

Sal. da. S...ões, "111 20 <Ir "enreiro <Ir 19!1~ er.Slno, hoje completamente deficiente. Por cruel

~ssio DI: I:DUC7oÇio, CULTIJIlA 11 DI:SPOIlM

d.asdobramento dos fatos, os ricos acabam ocupando grande

p~::te das vagas das universidades públicas, que tim ensir.~

V\50 só de melhor nivel, mas ainda gratuito, e os pobres

S io t&ngidos para as escolas particulares, pagas e nec
rzJlMO DI: UCI:IlIMEIIM DI: EMEIlDAS

PROJETO DE LEI NO 049, de 1995

s~~pre de boa qualída4e.

A relação entre o nivel sócio-econômico

d: candidato e o seu ê.xito no exame vestibular, como se

NoS termos do art. 119, "caput", 1, do

Inte~no pa Càmara doa Deputados, alterado pelo

vi, não é direta e se encontra basicamente na qualidade de

t ")rmação escolar ao longo do ensino fundamental e médio.

"2!verter fitSse. quadro de dQSiqualdade, transfo-rma a

ntroduçào do critério de carênc1a econômica como forma de

tOa é per suas posses financeiras, por si s6, que ~

ao propor ao projet.o em tela,

~s conteudos escolares.

preço da admlssào à un~versidade não Q cobrado

:retamente ezit ~dinheiro, em posses t mas em conhecimsnto

"lrência em moeda com que o candidato pobre supletD:enta a

"'l.uisição da vaga que nao pode pagar inte.iram~ntQ, em

lrtude de seu domínlo insuficiente das matérias

:-:ar:nnadas. Assim I o vinculo ti!:ntre condição 80cio-

ca~didato de familia abastada tem maiores possibilidade de
c:msegu~r uma vaga na un~vers~dade pública, mas sim ;pelo

~~lhor preparo ensejado por esses recursos. Ou, por outra,

Célia

5ala da Comissão, 27 de março d& 1995_

PIJ .2éêe,e ,2).<7
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

projeto.

da Resoluçio n Q 10/91, o Sr. presidente determinou a abertura

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre

sentação de emendas, a partir de 11 de março ·de 1995,'por

cinco sessões. Esqotado o prazo, não foram recebidas emenda~ aO

..;onômica e êxito escolar, que é indireto no plano dos

"!-RELArÓR1:0 \tos soclaís, passa a ser direto no quadro da seleção, em

3vor dos candidatos ~conom~camente carentes.

,sustentável, visto que dá por intercambiáveis carência

o projeto de lei do Deputado Paulo Paim

~ropQe duas medidas: a introduçào do critério de car'nc~a

a.:onômica entre aque~es que balizam a seleçio dI!

Esta proposta é absolutamente

~'!1ni:iidatos aos cursos de gral;luação nas instituições ~onõm~ca ~ conhecimento. São ent~dades distintas que, por

federais de ênslno superior e a obrigatoriedade da oferta

nos turnos diurno e noturno de todos os cursos de

graduação ministrados por essas mesmas instituições.

"zta razão, não podem ser reduzidas a um metro único.

:msidere-se o caso-limite de um candidato absolutamente

":!spreparado maSi absolutament.e carente. Pela proposta d.J
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mi:::l3ce.

~ro:et= nàc enPrenta ~s problemas te-

Paim, ele deveria ser admitido à universidade, se:n

ais, ce su~st~ncia. awe estão na raiz :3 situação :::lenunci~

II t - PlUUlC1Ul DA COJIISsIo

A Comissio de Educaçio, Cultura a Desporto, a.
reuniio crdinAria realizada hoje, rejeitou, unanilM..nta, o
Projeto da Lei n" 49/95, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhor.s Deputados Savariano
Alves, Presidente; Fernando Zuppo e Paulo Lillla,
Vice-Presidentes; Ivandro Cunha Lima, Mauricio Requiio Joio
Fassarela, Elias Abrahão, Ricardo Barro., Eurico Miranda
Ronivon Santiago, Wolney Queiroz, Malson Salvador, Ricardo
Gomyde, FlAvio Arns, Carlos Alberto, Expedito Junior, Ubaldino
Junior, Esther Gro88i, Alexandra Santo., Silvio Torre.,
Osvaldo Biolchi, Alvaro Valle, Maria Elvira, ..edro Wilson a
Nelson Marchezan.

Sala da Comissão, em 17 da maio de 1995

~OAl..e.
____t'i'ea1dellta

~i=r O~e isso, se Bretivadovestibular.Ca oelo

DJeção, em bompleto absurdo. Na base da idéia se encontra

~ simplismo mecanicista, que revela insuficiente reflexão

,~bre os problemas da educação. O vestibular apenas

~~~lte aferir o resultado das desigualdades sócio

~~nõrnlcas no plano educacional. t um termômetro. Ora, não
é ac~lt~rando-se esse :er~ê~~tr= aue se reduzirá a enfar -

c~iaria a falsa i~oress~a da solução entre c oúblic~ menos

s~ria :e ~irlcil ~peracionali~ç~o S,

te carla amola ~ar~em a rra~aes.

avisado. :ler último • ~ ':ri~ério de ,:arência

imolantada

!!conômica

certamen-
PROJETO DE LEI N° 57-A, DE 1995

(Da Sra. Rita Camata)

2. Oferta dos Cursos em dois Turnos

Acrescenta incIso ao artIgo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho •
CLT

Quando o projeto propõe a oferta dos

'1rsos em dois turnos, aponta para um dos caminhos d seren

(Às Comissões de Trabalho, de AdmInistração e Serviço Público; e de
ConstItUIção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24. li)

l?>"juídos para a efetiva solução CE graves problemas

~jucacionais, pela ampliação da oferta de ensino superio~,

qualidade e gratu~to. No entanto, a mera determinação

i-: que os cursos sejam oferecidos tanto no turno diurno

Ar~. l~. o Art. 473 da Coneolidac&o das Leis
~o rr~~aLho. aprovada ~e!o Decr~to-Lei N9 5.452. de 12 d. Maio d.
ld4? ~ass~ a vl~o~~r ~crescido do seguinte inciso VII:

:Jan-=o no noturno é também ela claramente simplista. Não
·Art.. 47:~.

~ovê as recursos, necessárias a essa duplicação, tratandc

·s .çomo se já estivessem disponiveis, o que não acontece,

.. =Ja vista as dificuldades generalizadas de espaço flsíco,

'. rofessores e técnicos nas diversas universidades

:·rasíleiras.

VI I - :'10S dias em 1.ue ee'Civer ~omprovaau.nte

reall=ando yrOVas de e~ame veetibular ~~r. in
gr-es,:so em esta,b~le-cimen'to de ~nsino supeE"ior"

Ar~. ~Q. Es~a Lel ~ntra em vilor na data de sua

servidores em excesso não se distribuem de forma continua

entre todas as áreas, de sorte que um professor excedQnte

insuficiente para a duplicação de um s6 curso que seja. Os

::deria ser acomodada no per lodo noturno e cursos COf':lO

Agr~nomia, Engenharia Florestal e Geologia não teriam como

oferecer aulas de campo à noite.

RITA CAMATA
Depu~aoa Feaeral

DECRETO-LEI N2 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 19431

Art.. JQ. rtevogà~-se ae oispoaiçOes emcantr~-

JUSTIFICACAo

tt preci~o eetimular O erabelhador brasileiro a
tornar-ee melhor qualificado. Com e~~e objetivo. preconizamo. o
acre~cimo ~e diapositivo ao art. 473 da Consolidaç&o daa Leia do

Trabalho. perm1.tindo que I;) empre~ado POS84 deixar de comparecer
ao serviço. eem prejuízo do salário. nos diae em que. comprovada
mente. e~tiver realizando exame veetibular para inlreseo em ins
tituiçAo de eneino superior.

A medida permitirá que o trabalhado~-e.tudant.
se prepare melhljr~ inclusive peicologicamehte. para as provas
vestibulares. o que. seguramente~ configurará um in~entivo.

Esoeramos que a iniciativa venha a merecer aco
lhimento deeta Casa do Congresso Nacional.

Plenário Ulysses Guimarae~. em :;1 de Fevereiro d. 1995.

LtGISLM:,\O :-!!n.' ANEXADA prLA
";";ORDENACAO DE ESruDOS LEGISLATIV.OS· CID'

r-:.c,

acima,Nosso voto é, pelas razões

pessoal técnico-administrativo, mas

poderá ser encontrada um excesso de

Em algumas instituições federais de

Projeto de,0raf~

A proposta também nào cons idera

:pec~ficidade dos diversos cursos. Alguns exemplos: a

l:ade horária das Faculdades de Medicina dificilmente

professores e

ensipo superior

contr~rio ao

de Direito Administrativo nAo poderá ser designado para a

diSlc~plina de Música, se neste campo faltar o docente

necessário para a duplicaçáo de um curso de Educação

Artlstica, por exemplo.

Deputado Flávio Arns
AprovlIlI Consolidllção dIIs Llli$ do rrllblllho

Sala da ColllÍUiQ, em 17 de maio de 1995 .........................................................................................
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Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)

Art. 473. oempregado poderá deixar da com
parecer ao serviço, sem prejurzo do salário:

1- até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de
falecimento do cOnjuge, ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua depen
dência econOmica;

11- até 3 (três) dias cons!3Cutivos,em virtude
de casamento;· .

11I - por um dia, em caso de nascimento de
filho, no decorrer da primeira semana;

o Item lI!foi revogado pelo art. 10, § 1" do
Ato das Disposiçoos Constitucionais Tran
sitória{l. O prazo é de cinco dias, até regu-
lamentaç~o. .

ensino superior (l dlreitC' de terem sua5 faltas abonada!õ nos dia!' das pro\o'as dçsde .~ue

compro\ ado 6compareCimento aos e'<ames

f::.m sua Justificação, alega a autora que a prop051ção e um estimulo

ao trabalhador brasdelfO que queira melhorar a 'Sua qualificação P,rofi55HIOal. pnlS podera

ter ma'" uanquihdade quando da realização de suas pro\as. \ei. que nãtl tera prejulzo

salanal

~(l prazo regimental. nào foram recebidas emendas ao pro,leto

f: n relatorio

11 - VOTO DO RELATOR

Nos termos regimentais, cabe·nos analisar a proposição quailto ao

mérito.

A justiça e o alcance social do projeto são evidentes e dispensam

maiores considerações.

Em um pais onde poucos tem o privilégio de concluir O ·Segundo

Grau e prestar exames para o ingresso em cursos superiores, deveriamos sempre premiar

aqueles que, com esforço (pois trabalham e estudam). conseguiram chegar a este estágio.

Isto posto. somos pela aprovação dó Projeto de Lei n' 57, de

,Assim, o desconto salarial decorrente da falta ao serviço pelo

empregado que presta o referido exame é, apesar de legal, extremameote injusto,

. ·IV.., por um dia, em cada 12 (doze) meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente çomprovada;

V - áté 2 (dois) dias consecutivos ou não, para
afim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.

RedBÇ~O do artigo e incisos dada pelo
decreto-Iei n" 229, de 28-2-1967 (O. O. 28
2-1967).

VI - no perfodo de tempo em que tiver de
cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na
letra "c" do art. 65 da Lei nQ 4.375, de 17 de agosto
de 1964 (Lei do Serviço Militar).

Este inciso foi acrescido pelo decreto-Iein"
757, de 12 de agosto de 1969 (0.0. 13-8
1969).

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

1995

Sala da Comissão, em::l)de ~~\

JlI:. - PARECER DA COMISS"O

de 1995

PROJETO DE LEI N° 57/95
A Comissão de'

Público, em reunião
unanimemente, o Projeto
do Relator.

Trabalho, de Administraçao e Serviço
ordinária realizada hoje, J\PROVOU,
de Lei n" 57/95, no. termo. do parecer

Nos term~s do art. 119, caput, J. do RegImento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. PresIdente determInou a abertura - e dlvulgaçAo na Ordem do DIa
das ComIssões - de prazo para apresentaçAo de emendas, a partIr de 28/03/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebIdas emendas ao proJeto.

Sala da ComIssão, em 6 de abril de 1995.

{#JiJ ~o&......

Talir.3 Y da de AlmeIda

Secretâna

'P,I!:)/2é.'eé.ê ,J> ft
COMISSÃO Dl TRABALHO, DE APMINISTRArÃO E SJ::RH('U p(;BLlrO

I - RELATÓRIO

POl meio da presente mlclatt\ a. a lIu!\tn' Deputada RIT A

(' ".MA r 0\ pretende acre5centar mCIS(l a0 anlg<l 4'H da CL I (. nblCtl\ p t.: dar ao~

empregadoCõ que \ lerem a reallzar exame \ eSllbular para mgreS5(l em c"taheleClmemos de

Estiveram presentes os senhores Deputados Wigberto
Tartuce, Presidente1 José Pimentel e Zila "Bezerra,
Vice-Presidentes 1 João Mellão Neto, Miguel Rossetto,· Iidemar
Kussler, Sandro Mabel, Nan Souza, Ari Maqalhães, Ubiratan
Aguiar, Zaire Rezende, Agnelo Queiroz, Paulo PaiStl," Jair
Meneguelli, Maria Laura, Roberto França, Jair Siqueira,; Osvaldo
Biolchi, Chico Vigilante, Paulo· Rocha, Sylvio Lopes, Costa
Ferreira, Wilson Cunha, Wilson Braga e Paulo Feij6 •

Sala.da Comissão, em 10 de maio d~ 1995.

Dep~
Presidente
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PROJETO DE LEI N° 73-A, DE t 995
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Dispõe sobre a instituição do Dia do Desportista N~

ciona1; tendo parecer da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, pela rejeição.

(PRDJETO DE LEI N9 73, DE 1995, A QUE SE REFERE O
PARECER

o Congre.ao Nacional decreta.

Az't.. 11.. t J.natitu.1do o Di,. do Desport1.ta
Nacional, a ••r c:~r.do, anual_at., •• 21 d...rço, ..
todo o território bra.ileiro.

Art. 2'. Eata 111 entra •• vilJor na 4I.t& ele

Art. 3' .. ReYoqaa-.. .1 diapo.iço.. ..
contrArio.

A inltituiçlo d. dat.. co-.orat1v.. •

ho-.naqenl civic•• di liqniflcativo valor hiatórico nacionalt.. por finalidaele preclpua • valorLzaçAo da -.6r1_

br••UeLra cc.o inltru-nto po•• ib1.1itaâor da fo~l.o dei

no••• identidade cultural I afJ.z:uçlo da cidadania.

A própri.a Conn.ituiçlo Federal de 19",
reconhecendo •••• LlIIpOrtAncla, ••tabel.cau, •• s.u .rt. 211,

pariqrafo 2', qu.'

"a 1.1 .1.1101'6 san • fl..,.. .. ota.
~I'.tl... da alta 81plflcaçle ••1'& o. difana".
.....to. 'talco. aac::loaala.lO

A iMti.tui.çlo cio 01a do Da.paRi.ta llaCional
v.. ao encontro d •••• an••io, tendo COM refarancia o dia do

nalc u.nto de u. doa maiore. da.portista. bra.ileirol, da
ranem. intern.cional- Ayrton Sanna d. Silva.

H••cido no E.t.do- d. 5,10 Paulo, e. 21 d.

Nrço 4. :960, Ayrton Sann. da Silva iniciou lU. vida no
automobi.1ilsalO collplttindo na DOd.lidaOe da X.rt, tendo vancido
lua pU_Lra prova .. 1973. J& no ano .~int., o qaroto da
14 .ncI laria ca.pelo paulilt. na .ua catagaria. Co~.va, ...
partir dfl! entlo, UM da. M1••spetacul.r•• carraira. do
.utolllObililMO zaund1a1, coroada d. ixito e rureada por
.uc:••• tv•• vit6ri,.•••

Ayrton Sanna vanceu o. cAJÇaonato. lu1
&MriCoInOI da 1977 a 1978 e o. bra.ilairo. de 1978 a 1911. E.

1911, conquutou o titulo da F6raula Fora, tanôo, t.-b6a,
vancido oa CUlpeOnato. auropeus da vAria. cataq:ori••
intarmedUri••• Ea 191., corrau pela pri_ira Ve& n. rOrall_
1. Po.tariorJlenta, conqui.tou o. tltuloa ela caapalo -.andial

no. ano. da UI', 19'0 • 19'1, tornando-.a, por con.a9'1J.inta,
tric.~io mundial de r6r-...la 1.

Ao IIIOr~. rapent.lna de Ayrton S.nna, no .U9a da
.ua c.rr.Lra ilu~o.cbill.~ic&, deixou o Pai. anlutado. Nada

ui. ~u.to do que •••• ho_n&q•• que ora •• pr.tenda .0 ••
in.t:.tu.:.r o Oi. do oeaportilta Nacional, to..ndo por ba•• o
di. da ,.u n••ciMnto. A atu..."io da AyrtOn Sanna co*,

autoMObl1ut.... da rano. IlUna1al eon...qra-o co.a prot6tipo d.

ua qrand. a.apartiata.

maior.. desportista. do a6culo I contribu~, t""'., para ,.
valot'izaçio do d••porto bra.ileiro.

~c...... r ••.:~t- ....

Deputado Jair Belsonaro

(PPR-RJ)

o'L.EGISLACAO CITADA ANEXADa P"L l
""ORDfNACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· c.O'

República Federativa do Brasi\.,.

CONSTITUIÇAO
1988

.........-_ _ __ _ _ __ _ ---- __ __ _- .
Art. 21~. O Estado garantirá a todos o pleno ClIerclcio dos direitos c;ulturais e ICCSIO
às fontes da c;ultura naciollll. e apoiará e incentivará a valoriz~(fe a difudo das
manifcstaçilcs culturais.

§ 1.° OEstado proteger6 as manifcstaçOes das culturas populares. indlgenas e
afro-brasileiras. e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacio
11I1.

§ 2.· A lei disporá sobre a fixaçlo de datas comemorativas de alta significaçlo
para 05 diferentes segmentos étnicos nacionais.
Art. %16. Constituem patrimônio c;ultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial. tomados individualmente 0\1 em conjunto. portadores de refer6ncia • iden
tidade•• açio•• memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
nos quais se incluem:

I - as formas de e:"prcsdo;
n- os modos de criar. fazer e viver;
III - as crilÇÕCl científicas, artisticas e tecnológicas;
IV - as obras. objetos. documentos. edificações e demais espaços destinados às

manifestações artistico-culturais;
V - OI conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. paisaglstico. artistico.

arqueológico, paleontológico. ecológico e cientifico.
§ 1.° O poder público. com a colaboraç4o da comunidade. promoverá e

protegerá o património cultural brasileiro. por meio de inventários. registros.
vigilãncia. tombamento e desapropriaçllo. e de outras formas de acautelamento e
preservaçlo.

§ 2.° Cabem à administração pública, 11I fonna da lei. a gestJo da documenta
çIo governamental e as providências para franquear sua consulta a quan~ dela ne
cessitem.

§ 3.· A lei estabelecerá incentivos para a PI:duçilO e o conhecimento de bens e
valores c;ulturais.

§ 40° Os danos e ameaças ao patrimônio c;ultural serão punidos. 11I forma da
lei.

§ S.° Ficam tombados lodos os documentos e os sltios detentores de reminis
cências históricas dos antigos quilombos.

COMISSAo DE EDUCAÇÃO, CULruaA E DESPOIt'1'O

'rEIUIO DII UCIl8IMZIt'1'O DII ZMIlIIDU

PROJETO DE LEI nQ 073, de 1995

Nos termo. do art. 119, "caput", I, do

da Resolução nO 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura-
AdeNb, a in.t.ituiçio do Dia do oeapartilt.a

Nac1.onal, alta da pra.tar u.. ju.ta ho..naq.. a \la doa

Interno da C!mara dOI Deputados, alterado pelo art. la, I,
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I - ~IlIO

projeto.

Sala da Comiaaão, 10 de abril de 1995

cinco s8s8ões. Esgotado o prazo, nÃo foram recebida. emenda. ao

Con.ideramc).], também, que em relaçAo aO

referido proj.to d. lei, a terminologia adotada não foi a

mais adequada. s.gundo o emin.nte dicionarista e filólogo

Aur6lio Buarqu. d. Holanda Ferreira, Desporcista , .qu. ou

qu_ p atica o d.sport. ou, s_ o pratic...., po....1. s.

i ..t.r _ito· (Novo Dicionoirio da Lingua Porcuguesa, 2'

ed. RJ: Editora Nova Fronteira, 1993, p. 574). N.ste sentido,

desportista pode 8"'" tanto o atleta profinional COIl\O o

usador, oa UlAntes da prAtica esportiva e até mesmo os

dirigentes de inotituições desportivas.

Por outro lado, se o objetivo pretendido ao
instituir o "Dia do Desportista Nacional" era prestar uma

justa homenagem ao ex-automobilista Ayrton Senna da Silva, o

calendoirio Oficial joi registra o "Dia do Atleta

profissional", comemorado anualmente no dia 10 de fevereiro

(Cf. "CalendArio de Datas HistÓriCAS e Comemorativas Fixas~,

Editora scipion.).

de 1995, por

\~
'~Celia M. ~.. liveira
$e -

p/J..<Uoce 0,:J
C9!qllllo !li EDUCACiD. CQL'ro!tA I DUroUO

aencação de e~ndaa, a parcir de 30 de março

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-

Ressalvando as nobres intenções do iluBtre

Deputado JAIR BOLsONARO, manifestamo-nos, face aos motivos

acima expostos, pela rejeição do projeto d. Lei em

apreciação.

o projeto de lei em epigrafe diapõe aobre a

instituição do Dia do Desportista Nacional, a ser comemorado

no dia 21 d. março, data eata referente ao nascimento do ex

piloto brasileiro de fórmula 1, Ayrton Senna da-Silva.
Sala. da Comissão, em' de de 1995.

Tendo sido apresentado em 22 de fevereiro de

1995, foi distribuido a esta Comiaaào para apreciaçào do

mérito e tramita com poder terminativo, conforme preceitua o

art. 24, inciao lI, do Regimento Interno da C&mara doa

Deputados. D.putado EURICO MI~A

R.lato...

No. termos do art. 119, "caput", I, do

aludido diplo.~ legal, a Presidência da Comissão de Educação,

Cultura e Desporto desta Casa determinou a abertura e

divulgação na Orde" do Di.. d ..s Comiuóes d. pr....o p..r ..

apresentação de emendas, a partir d. 30 de março d. 1995, por

cinco sess6es ..

Esqotado o prazo regimental, nio foram

recebidas emendas ao projeto.

Cumpre-nos, agora, por d•• ignaçio do

Pre8idente desta Comissão, a elaboração do parecer.

t O relatório.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o
Projeto de Lei n Q 73/95, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano
Alves, Presidente; Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo
Lima, Vice-presidentes; Maurício Requião, José LJ.nhares,
Ubiratan Aguiar, Simara Ellery, Carlos Alberto,. Augusto
Nardes, Ubaldino Junior, Eurico Miranda, Esther Grossi, Nelson
Marchezan, Alvaro Valle, Maria Elvira, Flâvio Arns, Elias
Abrahão, Lydia Quinan, Ricardo Gomyde e Wolney Queiroz.

Sala da Comissão, em 10 de maio de 1995

11 - VOTO DO RELATOIl

Embora considerando a importAncia do

estabelecimento de datas comemorativas de significativo valor

hist6rico nacional com o objetivo precipuo de valorizaçio da

cultura brasileira e formação de nossa identidade social, a

Comissio de Educação, Cultura e Desporto da CAmara dos

Deputados, face ao elevado ndmero de projetos d. lei

instituindo dias comemorativos e homenagens a determinados

peraonagens hist6ricos e segmentos profissionais, resolveu,

atraviu! da Súmula de Orientações Na OI, aprovada em sua

reunião ordinoiria do dia 25.03.1992 e revalidada na reunião

do dia 09.03.1994, que:

PROJETO DE LEI N~ 324, DE 1995
(Do Senado Federal)

PLS Nº 92191

Altera a redação do artigo 15 da Lei n9 8.004, de 14 de

março de 1990, que "dispõe sobre transferência de fina~

ciamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação

e dã outras providências".

"As ..t'ri.. relati... • data. caa..crat1.a.
s.j.. sist...tic.....t. r.j.itadas, ta..to ..o iabito d.sta
COISiuio quanto •• su. .pr.ci.çio pelo Ple..irio da Cu••

..st. s ...tido, • Presid'..ci. d. COISissio d••duc.çio, Cultura
• De.porto pod.rio rec......d.... • ".j.i9io d. t04. • qualqu.r
..t,...i. que diga respeito • hoae...g...s ...yoly...40 data.
c~r.ti.a. e c!yica., podendo, eDtre'taDto, _ c.r'ter
."capcio...ll.uiao, d.i".'" d. s.r s.guida a aludida
ori...taçio.·

(AS COMIssOEs DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO, E DE CONsTITUI

çAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)

O CDDlTtUO NadDul decreta:

Art. 1· O Irt. IS ela Lei D· 8.004, de 14 de IJWÇO de 1990, pusa a
Yigorar com a seguinte recIaçio:

•Art. IS. Para OI c:onlrltol de financiaDlento com e:ro~ ~~

desembolso pan:clado, prewleçerIo OI JlIVDS previstos DOI artI. 2", 3· c S· dcs1a Lei.•
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Art. r Esta Lei entra em~ Da data de l1J& publielçlo.

Art. 3' RevosanHe u díJpoIiç3es em CODtório.

SenadoF~ em,),{ de abril de 1995

/t:P~
SeDador10sé SmIey

Presidente cio Senado Fedenl

SINOPSE

Projeto dc Lei do Senado n" 92, de 1991

Altera a redaçlo do art. 15 da Lei
n" 8.004, de 14 de março de 1990,
que "dispõe sobre transforEncia dc
financiamento no 1mbito do Sistema
Financeiro da Habitaçlo e dá outru
providênciu."

kEGlSLACAo CJTADh, ANEXADA PELA COORDENACAO
DE Ca11Ss0tS PERMANENTES

UI" 1.004. d. 14 d. ..rço de 1"0•

Apresentado pelo Senador Julahy MagaJ1lJes

Lido no cxpedien~ da Sessio de 2214191, e publicado no DCN (SeçIo fi) de 2314/91.
Despachado' Comisslo de Assuntos Econômicos (decislo terminativa); onde poder'
receber emendas, IpÓs sua publicaçlo c distribuiçlo em avulsos, pelo prazo de 5 dias
úteis.

Dt.5'& lobre tran.l.rincta 4.
f1n.nci...n~o no Ioobi~o do Ibt...
rin.nc.iro de .àbi~.çlo • d.l 011~",.

prov.~dinci.a••............... : .

Art. 20 - A tranatar'ncl. br-••-I ..diante
ai.apl•• lubatit,uicio 40 devllC!or, ..nti.da. para o novo -utu'rio a.

:·fi~.~~~::::::.::~~:~:.à~.=':~6::i:~1:~j:l~.~:~o~:i::ltr~~:
ultrapa... o' ••quint••I l:-~:::;.to. firaadoa ati 31 da dazMbro d.
19"1 750 Valor•• da Itafarincia d. Pinanci...nt.o - VU' (art. ta),

11 - contratoa firJN.doa d. 10 4e jane1rQ da
1,.0 • 31 de d••_ro d. lU4. 1.100 VIl7.

111 .. contratol firaadol d. 10 de janeiro da
1915 .té • deU de vi,inoi. d••~. Lei I 1.500 VIU'.

Ar~. 30 - MOI financi...nt.ol eont.rat.adoa ati 2.
de !enr.izo de 1"', aio enquadrado. n•• cOndicê)e'. fixada. !tO art:i-

t: ::::r~:d:1:~·:f::= ..s:.::~.:;::::r-=::ib~l· ::·u:;.-:~cC;
u ..U 'pco r.U di.' de de~. do 41~~ r ••j".te .~i. deU de
ubat hci••

I .1_ - Ao tz'an.farlncia, aol ca.o. a.ate U'ti90•

.. • fni....' _i.nte • coeu.taç'lo ......... _r.clo. "'" _ri ......
_nu •• DOaM. _ ,,19Qr relat.i.,•• aoa fiuaci_ntoa *» .n.

I 2e - ••• uan.f.riftCi•• cIII "'" .. ~r.ta ••te
RUfO ianit"i•• finuci fio. di.,.n ilI-
oi ""iate••ai'.....i •••

• , liai~. ab~ cIII f1aaaOu-ato, ..... _

alo ~. cIII.-lao ~tc~=~~r::r::"~...co ........ ClII cIII •••_

U.;lo 010 ia6ftl f~i=~U..çlo do ia6ftl ao .l_dUo do _

pr....r. d' conuillui;1o ao Fundo d. A..io~inei.....ita-

cio..l • PU1lIlua. I 30 .. A. uualarlnei•• _. 1 d.ta da pubU-
c.çlo da.te Lei, te""...ido ool.brad•• an~'" o IlUtdrio • o .dqai
rante, ... intarnftt'ncia da inat:ituiclo finuc:ia4ol'a, ••rio r.,ula·
ri'&4.. no. t.aIOa d••t.a Lei ..

Art. 5. - O ...~"lrio do ar.. "'" tenha fizaado
contr.to ui 21 de f....reiro cIII nat. pod...... qu.lqu.r ~_, li
'l"idar ...toei~nte .... divida. _iute o pa,_n~o .. ..10r
corr••polld.ate I _t.d. do .01... de_r condllil de opar.clo, .t".
UI_ 'pco r.ta· di.' de deta do 4uUIo ...., ...te .~, • d.te da li
quideçlo.

I la - .. cridrio do ...~..lrio•• Uquideçlo .,,-
toei..........rl al.U.ade••1t......Uv_te. _i.ate • pa,_n-
to do _tuta iv.l.nte ao ••10r total da. _n••lid.de. .in.,.lI-
da••

I 21 - O .000r .. _1I..lid 11 1.' cor...._-
.. 1 _ .IIC..........ido. _n..1Mnta palo tulrio. _ decor-
rI....i _jllnta .. oIod,.c•• c_nte... o clo. I ....000C
..ri. pa fill.lid........j".~.do 'pn1 r.ta di.', c_ ba.. no.·
Indic ~II.U";1o do. d.p6éito. da pou,...ç.. • contar do di. la
010 .a. do tltUlo ....jll.u.nto .té • data" li'l"ida;1o 4a divida.

........; lO lO .. ~ .. ~ 6 lO lO lO lO ~ .. lO OO, •••••• lO lO ~ ..

Art. 15 - P.... o. contrno. d. fin.nci...nto
cc. cronograaa d. d•••mbol.o parc.lado, a data a ••r conaiderada pa_
r. fino do di.po.to "o. art.. 20. 39 • 59 , • d. liber.ção d. ültiaa
parcela.

..... oo oo .. '" .

Em 29111194, anunciada a matéria é proferido pelo Senador Jona Pinheiro, relator
designado em substituiçlo • CAE parecer favorive1.
Em 1013195, leitura do Porecer n" 57/9500CDIR (ReLSen.Júlio Campos), oferecendo a
redaçlo final da matéria.

Em 3/4195, aprovada a redaç~ final. I.. ) 1- ~ ) l.1 o"{ I 'h-AClmara dos Deputados com o SM/N"... ( , •

OfIcio n' 4 H (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Eacaminho a Vossa Excel!ucia, • fim de ser submetido • revisIo
da Clmara dos Deputados, nos tennos do ar!. 65 da Coastituiçlo Fcden1, o Projeto de Lei
cio Semdo n" 92, de 1991. COlIJ!aIlte dos autóBrúos em anexo, que "altera a redaçIo do
art. 15 da Lei n' '.004, de 14 ele morço de 1990, que "di.splIe sobre transfer!ncia de
financiamento DO 1mbito cio Sistema FÍDIIlceiro da Habitaçlo e dá outru providEnciu".

Senado Federal, em)-( de abril de 1995

ASuaExcelEnciao~or

Deputado Wilson Canipos
DD. Primeiro-Secretírio da Cimm dos Deputados

PROJETO DE LEI º325, DE 1995
(Do Sr. Augusto Viveiros)

Autoriza o uso de gás liquefeito de petróleo corno combus
tível em veiculo rodoviário automotor que especifica.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ·3.816. DE 1993)

O ca.aRESSO alCIO~ decreta:

Art. lO Fica autorizada, em todo o território

nacional. a utilizaçio de gb liquefeito de petróleo como

combuativel em veiculo rodovi!rio automotor de carqa, uso misto
e de traçio. COlO capacidade de carga dtil at6 L 500 (mil e

quinhentos) quilogramas.

Art. 20 Fica autorizada a fabricaçio e a

conversio dos veiculos definidos no art. lO para·utililar qA.

liquefeito de petróleo COIllO combustivel.
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Art. ,- E.ta l.i entra e. viqor na data de .ua

Art. 30 O Poder Executivo baixar6, no prazo
..&taa de 120 (cento e vinte) dia., o. requl...nto. t6cnico. e
o. procedt.ento. adaini.trativo. nece••6rio••

Paragrafo dnico. Somente podera ser licenciado
para a utilizaçlo do ga. liquefeito de petr61eo, co-o
coabu.tlvel, o veiculo dotado de si.tesa de .equrança aprovadq
pelo Instituto Nacional de Ketroloqia, Normalizaçlo e Qualidade
Indu.trial, IKMITRD.

rurais no
de ••eJll.

produtores
sanutençli.o

-12..-:~.
IROS

do. pequ.no.
carga e na

auxiliar6 a economia
tran.porte de sua
empr.endimento••

Concla-o, poi., o. nobre. Pare. de.ta Ce.a a
..poiar a propo.içli.o e a agilizar a "provaçlo de.te ju.to e
oportuno Projeto de Lei.

di.po.iç6e. _

da Lei na 8.176,

pl>blicaçlo.

Art. 5- Ravoqam-s. a.
contrario, .....pecial o inciso II do art. 'la
de' d."f.v.r.iro d. 1991 •

.J'OIorIPIcaçID

O qa. liquefeito ~ft petróleo 6 larq...nt.
utilizado .. todo o P..1a como colllbu.tlv.l veicul..r,
••pecial_nte no _io rural, e. camion..ta.. !IIbora ••ja

proibido o .eu u.o pela Lei nQ 8.167. de 8 de f.vereiro de
l'U, que o d.fine, entre outro. uso., como cri_ contra a
ord.. aconO.ica, conviv.-•• l ..rg.-nte com a ilegalidade.

In.xi.t.. especilho. técnico. que torn...
in.equro o u.o d. coabu.tlvel ga.o.o como propul.or veicul..r.
ue.bre-.. que •••• tipo d.. energético é utiliz..do, co.
.equrança e .uc•••o, ... diver.o. p..i ••••

O principal motivo " justificar .. proibiçli.o
legal 6 o baixo preço de co_rcializaçli.o pratic..do no pai. para
o botijio d. tre•• quiloqr.... , ...bid....nte cerc.. de tra. v.z...
inf.rior ao cu.to. Saba-.e, t_m, que .omo. importador... de
ga. liquef.ito d. petróleo •• c.rc" d. 30' (trinta por c.nto).

A pol1tica d. preço. pr..ticad.. para o.
combu.tlv.i. no Pal. quarda conflito., co...l ..vado. pr~o. ~e

coaercializaçlo para a ga.olina e para o 61cool ea r.l..çlo ao.
baixo. preço. praticado. para o g6. liqu..f.i.to de petróleo.
I ••a dif.rença fa. coa que exi.tam l ..rg... vantagens .conOaica.
para o u.o de.t. dltiao, ea detrimento do...nt.rior•• , .. at6
mesao coa r.laçlo ao óleo dies.l, princip..lment. ao ••
considerar o alto cu.to de inve.timento do. velculo. destinado.
ao uao de.t. coabu.tlvel.

Mio •• pod., .iJapl..s_nte, iJIIpedir que o.
coebu.tlvei. ga.o.o., limpo., econOaico•• altamente efici.nte.
.ejam de.pre.ado., principal_nt.... v..iculos auto-otore. d.
ca~a, u.o .i.to • de traçlo, COa0 a. camion..ta. co. capscidade
de carga aU 1.500 (ail • quinh.nto.) quilograaa•• o importante
• adequar a ofena de coabu.tiveis ga.o.o. pela ..triz
energ6tica nacional, importando quantidad•• adicionai., .empre
que nac...ario.

A proibiçlo l.gal tra., na pr6tica; d....ndo.
_ barreira. rodoYiAria. • adaptaç6e. sal feita., fa••ndo· co.
qae o. condutore., pa••ageiro•• a própria popul..çli.o conviva
coa ri.co. ampliado•• d••n.c....ario••

oe.ta forma, .omente coa proibiç6e. inju.ta. ..
coa ertiflcio. legais, 6 q..••• t.nt.. controlar o ..aprego do
rAloavel, do eco~co, do eficiente uso do gli.. liquef.ito d.
petróleo Coa0 coabuativel.

"LEGISLACAO CITAnA ANEXAIl ""LA
COOIlDENlCÃO DE ESTUDOS _EGISLlT'V'S·~;

LEI N? 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991

Define crjm~5 contra a ordem pconômi·
ca e cri. o Sjst~m. d~ E'toqu~s de Combus·'4
tlveis.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA. faço saber que o Con
gresso Nacionai decreta e eu sandono a seguinte lei:

Art. I? Constitui crime contra a ordem econômica:
I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo,

gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etilico. hidratado
carburante e demais combustiveis líquidos carburantes. em de·
sacordo com as normas estabelecidas na forma da lei;

II - usar gás liquefeito de petróleo em motores de qual·
quer espécie, saunas, caldeiras e aquedmento de piscinas, ou
para fins automotivos, em desacordo com as normas estabeleci·
das na forma da lei.

Pena - detenção de um a dnco anos.
Art. 2? Constitui crime contra o patrimônio. na modalidÍí·

de de usurpaçlio, produzir bens ou e~plorar matéria·prima per·
tencentes à Unilio, sem autorização legal ou em desacordo com
as obrigaçóes impostas pelo titulo autorizativo.

Pena - detenção, de um a cinco anos e multa.
§ I? Incorre na mesma pena aquele que. sem autorizac;io

legal, adquirir. transportar. industrializar. tiver consiio, consu
mir ou comerdalizar produtos ou matéria·prima. obtidos na for·
ma prevista no caput deste artigo.

§ 2? No crime definido neste artigo, a pena de multa será
fixada entre dez e trezentos e sessenta dias·multa, conforme se·
ja necessário e suficiente para a reprovação e a prevençio do
crime.

S 3~ O dla·multa será fixado pelo juiz em valor não infe
rior a quatorze nem superior a duzentos Bônus do Tesouro Na.
danai (BTN),

Art. '3? IVetado).
Art. 4~ Fica instituído o Sistema Nacional de Estoques de

Combustíveis.
§ I? O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacio·

nal. dentro de cada exercício financeiro. o Plano Anual de Esta·
ques Estratégicos de Combustíveis para o elÇercício seguinte. do

qual constarão as fontes de recursos financeiros necessários a
sua manutenção.

§ 2? O Poder Executivo estabelec~rá. no pra~o de sessenta
dias as normas Que regulamentarão o SIstema NaCIonal de E~~.
Ques de Combustíveis e o Plano Anual de Estoques Estrategl'
~os de Combustíveis.

a nec•••ario alt.rar e.s. proces.o, autorizando
e requl_ntaft!lo tecnicamente o u.o do ga. liquefeito d.
petr6leo Coa0 combu.tlv.l v.icular, ...pecial_nt. para o.
....il:Ulo. de pequ.no porte d••tinado. ao tran.port. de
pa••ageiro•• de carga, larg...nt. sapregado. no _ia rural. A
utili.açlo do ga. Coa0 cc.bu.tlYel no. velculos d. _nor porte

"LEGISlACAO CIT~"A .~"XADl PrlA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.CaC!

Art. 5? Esta lei entra em vigor cinco dias após a sua pu·
blicação.

Art. 6? Revogam-se as aisposições em contrário, em espe·
dai o art. 18 da Lei n? 8.1371\1, de 27 de dezembro de 1990.
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restaurando-se a numeração dos artigos do Decreto-Lei n?
2./148121 • de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro. ai
t~i"ádo por aquele dispositivo.

Brasília, 8 de fevereiro de 1991; 170? da Independência e
103? da República.

FERNANDO COLLOR

Jarbas Passarinho
Zélia M. Cardoso de Mello
Ozires Silva,

LEI N? 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991

A.ltera n h'Ri~Jacão do imposto sobre a
renda relativa a incentivos fiscais. estabele
ce nova,s cDndif:õ~s operacionais dos Fun
dos de lnvestimE"ntns ReirionaJs to da outr.s
pro ...·jdências.

P~OJETODE LEI N° 326, DE 1995
(u!> C,...!T.1S:'f..(· de i)t;elw~ HUtr.!ln0,::

.Dl,$pÕe .sobre a indeni.zaçdo .. ser paga peIã União aos familiares

cbs desa.~cicbs p:>r rrotivaç&, ];:Olítica e estabelece o rito espe
cial para sua concessão.

(iIS CCl1ISSIlES DE SEJ3UR1IWJE SOCIAL E FAMfL!A; DE FINANÇAS E TRIBUTA

C'1l.Õ<i\RT: 54 ); E DE CONSl'I'IUIÇ1\O E JUSl'ICA E DE RID\CÃO) -

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O procedimento judicial para indenização, devida pela UniAo.
aOI sucessores de peSsoal del8parecídas, em decorrência de sua atuação politica
ou partidária no período entre 31 de março de 1964 a 31 de dezembro de 1985,
obed~á o ecntradnório especial, de rito sumário, previsto nesta lei.

Panígrafo único - A indenização corresponderá a uma pensA0 mensal,
fixadà!pelo Juiz, considerada a profissAo, o grau de especialização e a expectativa
de vida do dasaparecido, e será devida desde e data do desaparecimento;

Art. 2" - Para os efeitos desta iéi, ecnlidera-se desaparecído por moti
vaçãO fió'illica todo aquele que, na trajetória de sua atuaçAo polílica ou partidária,
pertencênili ou nlá. a grupOs orgal1lzados, na busca do restabelecimento das liber
dades públicas. foi detido. aprisionado ou apoderado pelos órgAos do Estado, mili
taresd~olíqjais ou para-militants e para-políciais, nlio mais se conhecendo seu
paradeirq,

Art. 3' - A indenizaçJo poderá ser requerida na seguinte ordem:

I - pelos descendentes, ou seus representantes lega.s, se menores de
idade;

11 • pelos ascendentel; ou

,.,111- pelo cOnjuge ou companheiro (a).

§ 1° - Havendo acordo entre os sucessores legitimados, a indenização
poderá;ser,rBQIJ8fida Independe(ltemente da ordem estabeleclda;

.§ 2" - Para finl desta lei, aplica-se o ccnceito de ecmpenheiro estabe
lecido na lei 8.971 de 29 de dezembro de 199<4.

Art. 4° - São requisitos da petição inicial. além dos mencionados no
artigo 282 do Código de Processo Civil:

t· prova documental da atuação política do desaparecido;

11 - declaraçãO judiClal de ausência ou prova do aprisionamento:

" '11I' a apresentação do rol de testemunhas. quando for o caso.

Art. 5° - O JUIZ, ao despachar a inicial, de plano ou no máximo em 48
(quarenta e OItO) horas, poderá conceder liminarmente, a indeOlzação, salvo a
hipótese da apresentação de provas testemunhais ecmplementares.

§ 1° - Existindo apenas provas testemunhais o autor deverá déclarar
esta condição na exordial.

§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, antes de mandar citar a
União, o JUIZ designará audiência de justificação para a altiva de testemunhas a
realizar-se em uma só assentada, no prazo nAo superior a 30 (trinta) dias, as quais
serão notificadas sob as penas da lei; . .

. Art. 6° - Citada, a União terá o prazo de 15 (quinze) dias para contes-
tação, o qúal nAo se interrompe no curso das férias forenses.

Art. 7° - Recebida a contestação. em prazo não superIor a 48
(quarenta e oito) horas, o JUIZ abrirá Igual prazo para que o autor. querendo,
requeira novas diligências, as quais deverAo ser realizadas em prazo não superior
a 30 dias.

§ 1° - Nesse caso o Juiz. de ofício. se entender necessário. ou a
requerimento do autor, determinará a realização de prova periCial, adstrita a pontos
impugnados. e Simultaneamente:

I - designará o perito oficial;

11 - formulará oiS quesitos necessários;

11I - intimará o perito e os assistentes a prestarem Mpromim, no:
prazo não superior a 72 horas.

§ 2° - Quando a realização de perícia for determineda de oficio, o Juiz
abrirá prazo de 48 (quarenta e OitO) horas para as partes apresentarem quesitos e,
am sendo requerida pelo autor. astes deverão ecnstar do próprio requerimento.

§ 3° - A prova periCial deverá ser ecncluída no' prazo fixado peid' Juiz;'
não superior a 30 (trinta) dias a ecntar do ecmpromisso dos pentos. sob pena de .
desobedléncla.

Art. 8° - Cabe á UniAo damonstrar que a conduta política <Ia pessoa
desaparecida era compativel com o regime politiec em vigor no País no períodO. ou
que não tenha SIdo preso ou detido por motivação polilica, por' agentes públiecs ou
afins.

Parágrafo único - Entende-se por agentes afins áqueies quelen"hiÍm
integrado, colaborado ou atuado de qualquer forma em órgãos de informação ou
repressão.

Art. 9" - A audiênCia de Instrução e julgamento ,é Única: E! devera SE!r
realizada em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da conclusão da"períCIa,
se houver.

Art. 10 - Julgada procedente a ação, a sentença est/lbelecerá o v;llor
da pensão mensal. o indice de reajuste, se for o casO e prazo de VigêncIa.

Parágrafo úniec - O Juiz proferirá a sentença na audiência' de
Instrução e Julgamento ou nos 15 (quinze) dias subsequentes, Indicando ps motivos
do seu ecnvenclmento. '. ..' .

Art..11 - O recurso da sentença ecncessiva da indenização não terá
efeito suspensivo. .

Ari. 12 - A indenização é de natureza alimenticia..tendo pr!!Cedência
na ordem dos precatórios JudiCiais. .

Art. 13 - A União. a qualquer tempo e por ação própria" poderá
e.onerar-se da obrigação. desde que demonstre a localização do desaparecido
POlítICO e prove a IneXistência de responsabilidade.

Parágrafo úniec - Nesta hipótese. salvo se comprovada a má fé dos
autores ou beneficiários. não cabe ação de regresso para ressarcimento dos valo
res Já pagos.

Art. 14 - Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de qUe trata esta .
leí, no que for compatível, o Código de Processo Civil.

Art. 15 - O descumprimento injustificado das disposições contidas na
presente leI. em se tratando do Juiz. além da aplicação das penalidades legaimente
preVistas, constará de seu prontuário e será conSiderado fato desabonador. para
efeito de promoção por merecimento.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publieação.

Art. 17 - Revogam-se as disposições em ecntrário. '.

JUSTIFICAÇAo

Os familiares das vitimas dos sinistros desaparecimentos forçadps,
durante o regima militar são pessoas desprotegidas de diraltos. . .
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Desaparecidos foram aqueles que. embora se tenha convicçio de
suas prisões. nlo se soube do destlno que lhes foi dado. apesar da certeza de suas
mortes. jamais reconhecldas pelo Estado.

Qual filho. pai. mãe. irmio. esposo. esposa. JIlanter-se·ia silente.
decorridas duas décadas ou mais do desaparecimento. caso estivesse vivo?

.A Comisdo Externa para os Mortos e Desaparecidos Políticos entre
1964 e 1985 ouviu centenas de familiares. testeml!nhas, compulsou milhares de
documentos entre 13 de dezembro de 1991 e 15 de de2:embro de 1994.

CAPiTULO V

DO REGIME DOTAL

Seçllo I

Da Constituiçlo do Dote

Art. 282. O dote constituido por estranhos durante o matrimônio nlo altera,
quanto aos outros bens. o relime preestabelecido.

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

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

LU M9 8.971, DI: 39 DE DElEIIIIIlO DE 1994

=,0e.~ comI )' iA a

Senhor PreSidente,

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa.. ProJeto de Lei de auto
na desta Comissão que:

Brasilia. 18 de abril de 1995

4/v\J jI'V\ CViMJ f'VVVI cvVtdJL
DEPUTADO NILMÁRIO MIRANDA

PRESIDENTE

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ofício nO 62/95-P

ma e real apreço.

"Dispõe sobre a indenizIlÇ60 a ser paga pela Unilo. aos
familiares dos desapareCIdOS por motivaçoo polftica e
estabeleCe o rito especial para sua concess'o".

A ComISSão cumprindo determinaçio exarade por V. EX8., no
OfíCIO 341-CE/94, examinou atrllvés do Relator Deputado Roberto Valadão. o
RelatórIO da Comlsslo Externa, acolhendo-o a minuta do Projeto de Lei como Indi
cação, aprovando-a ne forma do SUbStitUtiVO, ora apresentado.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estio

An. 1· A COIIIIJIIIbeira COIIIpronda da lIID~ aaIIoiro, .,.... jPdid r

diYlll'làlo .. vili'to. quo _ ele ma lIA...da c:IKo ..,.. dela 1Mbaprole. podId.....
do.....,.Lei ri" 5.471. da 25 dajdío.·I961,~. ~__ ..uIo e ...
quopnma~ .

Psrqnfo \llIIco. 1IIIIl· diIwIao e _ _ cmdiçllII • lIICIlMrIdlID •
"O"'p tinido mallll:r lOIleita. oepondaJad'dr' dmJn:iIda OQ YhlYL

An. r ~ pe8C.a lál!ridII 110 sIlI&o -.ar J*llclpdo da lIIIlIIIIO clal'1)
compaaIIeIro(.) - ......c:oadiçlIoI:

I . 0(,) QllIIPIlIIIeim(,) 1Olnvi\'lOlllD Ied dit'eiJ!I -r- llIo CllIIIIIl* 
uaiIo. iõ...tnllo do q-'8 r-1e doa Ileaa do "do cajoI". li! lIouva' rJlbol deoleOQ_

n - 0(1) ClDJ*lbeiro(a)~ Ied direito. CIIQ1II8ID Il1o CIlDIIiIIIlr _
uaiIo. 111 IIIlI!nIID da metade doa beaI do "do cujoa". li! nIo bou_ rdhol. embora~........

m - DI falia do doIcendentea e do IIcellde.lIa. o(a) c:ompanheiro(s)~
Ied diRito llola1idade da beIsDça.

Ar!. 3" QuaDdo OI beaa deludOI peIo(a) auto«a) da hetaDça lCIU1larem do IIIv1dade
em que hsjs coIabonçJo do(a) complllbeiro, llri o IOlnviVCllle direito l metade doa beM.

Ar!. 4" Esta Lei enlra em vip DI dala de sua pubIicaçIo.

Ar!. 5" Revopnl-lIe U diJpoIiçõea em conldrio.

As autoridades nada informaram. As prisões eram negadas. Os
habees corpus de nada valiam e a Justiça os desconhecta como vítimes. Nio havia
registros, ocorr6ncias.

Desaparece a liberdade individual. Desaparece a integridade física e
pslquica. Desaparece a Vida. Dasaparecem os restos mortais da vítima. Desapare
ce a cartem sobre a vida e a morte. Desaparece a responsabilidade dos
criminolos.

Desde o momento do sequestro. a vitima perde todos os direitos. Arre
batada pela força, deixa de ter existência civil; privada de toda comumcação com o
mundo exterior, confinada.em cárceres clandestinos, submetida a suplícios IndeS
critíveis, ignor8l1te de seu destino, na iminência da morte e da ocultaçAo do
cadávar. .

(~\f~!{,Uifv~~ í'N~~WlAjJ-
Deputado NILMÁRIO MIRANDA

Presidente

Nio se soube de um único desaperecido que tenha reaparecido.

Quando as famílias recorrem ao Judiciário pare responsabiliur a
Unilo, deparam-se com obstáculos intransponíveis à 1U2: do direito civil comum: nlo
há restos mortais, nlo há provas documentais. Por isso, é dever desta ComiSsão
Externa apresentar uma alternativa legislativa que faça justiça aos desaperecidos,
salvaguardando o Estado em casos onde não for patente a sua culpa.

Nenhum crime supera em atrocidade a aberração do desaparecimento
forçado de pessoas, que clama por condenação universal.

O. famíliares ficaram absolutamente privados do direito e prantear
seus mortos, a dar·lhes enterros dignos, a celebrarem suas memória., tiveram
saqufltrada a verdade histórica, a verdadeira motivação qua lavou seu ante queri·
do 80 suplício e • morta. NIo tem sequer atestado de óbito!

Nenhum país pode permitir que o tempo nem o silêncio se constituam
em injustiça permanente.

Por iua a.ta Prlljelo de Lei, fruto da reflexão coletiva dos deputados
que compuseram a ComiSSão Externa, que buscaram prltltl1cher o VIlZlO abismai
com. o rasgata da verdade e da justiça e o SilênCiO com oalavras.

Nilmário de Miranda, Roberto Valadão, Sigmaringa Seixas, Roberto
Franca, José Dirceu, Sidney de Miguel. Paulo Ramos, Haroldo Lrma, Lysanaes
P-MCIet, Cidinha Campos, Socorro Gomes. apresentam com este ProJeto, procasso
espacial para .. indeniuçOas, onde se Inverte o ônus da prova sobre o desapare
cimento a suaa circust6ncias. Cri8-Slt e presunçio reletlva de.respon~~lhdada do
Estado~ desde que suficientementa demonstrada a atuaçio pohtrca da Vitima.

Por se tratar de clamor do procasso civili2:atório e questlo maior da
just~, conclamamos OI Ilustres pares a aprovarem o presente Projeto.

,YJ
Sala das ComISsões. em ... da abril de 1995.

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
'IOROENACAo DE ESTUDOS LEGISLATlvos.c.nl·

LEI N? 3.071. DE I? DE JANEIRO DE 1916

EXMO. SR.
DEPUTADO LUis EDUARDO MAGALHÃES
DO. PRESIDENTE DA C/wARA DOS DEPUTADOS

Código Civil.

PARTE ESPECIAL
PROJETO DE LEI N9

(DO SR. GONZAGA

327, DE 1995

PATRIOTA)

LIVRO I

Do DIREITO DE FAMÍLIA

TITULO III
DO REGIME DOS BENS ENTRE OS CÔNJUGES

Concede prioridade para a obra que especifica.

(CUIDA-SE DE MAT~RIA ALHEIA A COMPET~NCIA DA C~ E,
TAMBl!M, QUE NAO PODE SER OBJETO DE PROJETO DE LEI (ART.
109, I, DO RICO). DEVOLVA-SE AO AUTOR (ART. 137, 11, DO

RICOI. PUBLIQUE-SE. I
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o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
liberdade humana, classificados com.o hediondos pela

legislação penal.
Art. '0)_ E concedida aricridade para o 8sfelt8mento

de aR-110~ no trecho de 70 (~.tRnta) Quilemetros, dR l-

Art. 20)-

bimirim B PetrolAndia, Estado de Pernambuco.

Esta 1&i entra em vigor na data dR sua pu-

§fo<- O fundo será constituido de doações f,iltas por

pessoas fisJ.cas· ou juridicas.

blicação.

Revogam-se 88 dispo~içõe$ em contrário. §2°- .l\s doações pode"t:ão ser efetuadas ern especie, bens,

se'rviços ou sob qualquer outra forma da ~',Jal resulte

JUSTIFICATIVA le9itimamente evidenclado seu valor ecónômLcc.

Ao aoresentar este projeto de lei ~U8 dá prioricade p8-

iR 'o asfaltamento da BR .. '16, trecho Ibimirim a PetraIindis, no E!,

tudo de Pern.mo~co, o faço com a grande responsaoilid8de de ter
;<

nascido às margens dessB importante rodovia, SertAnia, e slDer

S3°- Para efeito de apuração do Imposto de Renda devido,

o valor correspondente à doação poderá ser jeduzido dos
rendimentos ~rJ.butãvelS auferldos pelo doador pessoa

fisica na ~eclaração je Ajus~e .~~ual io :~pcs~~ de Renda

cuja; talvez :or ralta de uma ação polí.tica, esses 70 (sBtenta) QUi referente dO ano-calendárJ.o em que a mesma ocorrer.

~qmetros de estrada não tennam sido a~fBltados, mesmo tendo oass~

~o 'u 'gu@rr2 cela =onetrução de rodovias asfaltaoas em todo o 3ra- §4°- Para efelto àe apuração do '-lucro r.eal, a,!',pessoa

"Fundo de Combate à Crimina.iidade" ~ terá, em ..:ada. E'stado e

C;onselho composto de se~s membros, sendo, ienr:re DS. mesmos,

Art. 2-. o fundo de que ~rata a presente Lel serà denomlnado

um

e o

Indúst~ias,dasFederação

sua adm~n~stracào exer=~da por um

da

um. representante dos trabalhadores,

representante

Jurídica doadora poàerá dedu~lr ;J res'pect.lvo valor. como

despesa operaclonal, na forma da :egislação vigente.

representante da Associação Comerclal, um representant~ da

OAB, um. representante da A..B.I. ou do S'indicato dos

um

no Distrito federal,

Jornalistas,

Secretário de Seguran~a Pública do respectlvo Estado.

liha, com um aumento suoeri

A =~_11~ é ~ão lm~b,tante c~e, :arece-me, grucos 001i:1

=os-~domina,nte5 na região :ennam oroi::lido ~ a~faltamentc d."",e ::'!.

chO, para aue o fluxo de veículos tenham Que ser feito cor Petr~

Sala das Ses8õea

§1"- ./1. escolha do representante dos ':=abalhado;re~~

I;'ROJETO DE LEI Nº 328, DE 1995
(Do Sr. Eduardo Mascarenhas)

da competenc:a àcs demal5 ~embr05 do Conselho.

§2°- A pres~dência 10 :onselho sera exerc~da ;elo

. Disp3e sobre a instituioão, nos Estados federacbs e no Distrito

Federal, sob a égide 00 artigo 144 da Constituição Federal, de Fun

cbs Privacbs de Auxílio ao Combate à Criminalidade, destinacbs

à rrelroria do exerc!cio da atividade policial, e dá outras pro

vidências.

(ÀS COOISSOES DE DEl"ESA NACIONAL; DE FINANÇAS E 1RIBUl'AÇIJ;o; E DE

CONSTITUIC!\O E JUSTIÇA E DE REDAC!\O(AR'r.54) - ART.24, II)

Seçretário de Segurança Pública, a quem caberâ us atos

àe convocação e de cOnstltulcào do Conselho.

§3°- 05 membros do :onselho disporão, atraves de

Estatuto próprio, . acerca de seu funclp~a~ento~e dlreção

executiva, assim como so~re Cs cFltér~os de ofer~c~~ento

e distr~buição da recompensa de que trata a alínea "b",

o Congresso Nac10nal decreta: do Parágrafo ~nJ.co, ào Artigo 3°;

Art. 1-. Poderá ser instituido, em cada Estado e no Distrito §4°- O Fundo de Combate à Crimlnalidade terá um Conselho

Federal, um fundo econômico prlvado, de5tl~ado a melhoria do ~iscal e o Estatuto disporá sobre o seu funcionamento.

exerciClo da atividade policial preventlva e repressiva,

visando <ao incremento da eficiência na preservação da ordem

públíca e da íncolumidade das pessoas e do seu patrimônio, e

§SO- As deliberações do Conselho, no que ::oncerne 3.0S

parágrafos 30 e 4°, serão tomadas por voto da maiorla

sobretudo à repressão dos delitos atentatórios à vida e/ou à simples.
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§G'- Observado o disposto na legislação =riminal e precisos do .:'.r~:'J'.J :44 ::a Constltu~çào Federal, "... é dever

tributária, é vedada a divulgaçào, para qualquer f~m, de do Estado, :::.lre.:.:o e !'espor:sab~lidade de t~dos,.,"

qualquer informação sobre a identificação dos joaàores

dos recursos a que aludem o artigo l°, notadamente pelos
Toda Lei ~bJe:~7a =ef:etir ~s anse~os 1e ~ povo em

órgãos ~encionados no artigo 4°.
det.erminado ;:'Lomento je sua histér~a, je ,::onforrnldade com os

costumes e valores ~orals contemporâneos. ~o Brasll de hoje,

Art. 3 0
• :5 ::-ecursos ::'nanceircs -= ::-.ater.:.. a:.. 5, ::em como ::5

serv~ços :::::olocados à disposiçào lo :'Jndo, serào geridos e

notadamente roas ~randes centros urbanos, nenhuma preocupação

popular supera o medo coletivo diante da escalada desenfreada

admin~strados da :~rrna ~ue 7ier ser :stabeleClda ~os da criminalidade.

Estatutos, sempre, porém, para os f:.ns previstos r.o art~qo lo:l

desta Lei. o eXerci~io do fldever do Estado" ':~m ,sldo preJudicado pela

pertencentes ao Fundo, o Conselho, a seu critério,

destacara verbas para:

Parágrafo ünico - Dentre os recursos ~inanceiros

deterioração lnstrumental, profisslonal, e até mesmo moral

dos órgàos de segurança pública, podendo-se atribuir esse

estado de decadênc~a. em grande parte, à falta de recursos

bastantes.

a) compra de viaturas, de armamentos e de PreJ udlclal ao c~p=l:nem:c do ndever do Estado" é, ':ambém, a

equip~mentos necessár~o5 .5.0 de5envolv~mento da ausênc~a de :necan:.smos l.ega15 - de :esto ::ecessãr:.os, por

atividade polic~al; força de :\ossa :radição je :hrelto ?OSltP10 que

possibilitem â aUC:lrldade :nelhor acesso i lnformação 'JU à

bl o pagamento de recompensa p~cuniâria àqueles que not~::::i.a de ~atos -:ielituosos. Com ==felco, :nexls!.e· qu'aiquer

colaborarem com as autor~da.des policiais, tlpO ae estímulo ao :ndlviduo para que ~ste =evele â

fornecendo informações prec~sas, capazes de enseJar autoridade fato crlmlnoso de seu conhecimento. Antes, pelo

a elucidação de crimes hediondos, ou o local de contrário, seja por receio de ::-epresálias, seja pelo

cativeiro de pessoas sequestradas; àescDnfo~to da ~xposiçào às autor~dades pO~~=lais e

c) a proteção, na forma da Lei .•. , das pessoas judiciais, e a seus prccedimentos,se~a, :nesmo, pelo

referidas na alinea anterior; desconhecimento da :ei, a população ~em ::-eaqido je ~orma

oposta, neganào-se a assum~r seu n ••• direJ.to .•

di atender às solicitações formuladas pelo Poder re.pon.abilidade... fi em matéria de segurança pública. Com

Executivo Estadual, ligadas as finalidades isso, tem a autoridade policial procurado valer-se de

previstas nesta Lei. informantes promiscuos e, muitas vezes, criltl.inoso~l"

conhecidos por "X-9", "alcaquetes", etc ..

demonstradas a ori~em dqs recursos e as alocações de despesas

Miniscérios da ';usc:.~a. e da Fazenda, bem .::orno às respectivas

Secretarlas àe Justlça dos Estados, relatório no qual serão

Há sinais evidentes, porém, de que a sociedade des~j~

ciclo autori tário de governos que privilegiavam a ,ch~a4da

"segurança nacional 11 , em flagrante detrlmento da segurança

Encerrado oreverter defi!1itlvamente ,esse quadro adverso.
aosanualmence,encam~nhará,:onse':':-.oArt. 4·.

reallzadas com os cbjetlvos desta :el.
pública, as camadas mais esclarecldas da populaçAo têm

exercido sua cidadania de forma enfática, exigindo dos
Art. 5-. Esta lei entrará em vigor na 4ata de sua publicação.

poderes constituidos o integral =umprirnento de suas

respectivas atribuições. Em contrapartida a essa postura,

sugestões or~undas de debates, na casca de soluçoes para os

estaria a sociedade =urnprindo sua parte no mandamento

dispõe-se a sociedade civil a participar efetivamente, seja

através de ccntr:.bu~ções de ordem ~a~erial, seJa per me~o de

Art. 6· Revogam-se as disposições em contrário.

ÇÂe.trQ.(do Ú. (~.({a.UtA (/

tf J..p ~{; (clp N~ ~ problemas relativos à segurança pública. Dessa forma,

constitucional de :.ambém =elar pela ,segurança pública, =omo

responsabill.':lade de todos ..• ", somando t'orç•• na prevenç~o e

" ...direito Q r ••pon.abilidad. de todos .•. "

O presente P,:oJeto de Lei ··isa, por~anto, a conciliar ~anto

JUSTIFICAÇÃO

A legislação penal brasileira em vlgor não atende à vontade

do povo em matéria de ~egurança pública, a qual, nos termos
o " .•.dever do Estado ..• " quant:o o •... direito e
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no .:cmbate .=rirnlna~idade, 09. =epressão jos deli:'cs transferênCla de bens moveis ou lrnóvels, ou de prestação de

classl~:cadcs ~omo hediondos pela :eg:slação penal, e dentre serviços.

estes; àqueles atentatór:os à vlda e/ou á liberdade humana.

Port.anto, ::ara a carênc.:.a de rect:.rscs ffiater:.al.S do aparat:;

Encoraja-se, assim, a const~tulçào je parcerlas entre o
Sala das Sessões

Estado e

':onstltui:;à:).

soc~edade, :onfcrrne :rlenta art:'go 144 da
proJeto7 'f1r..etJ'-ldo [Ur1{(au(;.l~

{g .((" &G..r.; ( c& 103 ç
policial o presente Projet~ de :e1 sugere o incentivo à

doação ,inda de individuos e empresas. A gestao desses

recursos d~verá ser exercida por um =olegiaào do qual

''LEGISlAÇÃO CITADA ANEXADA PElA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISlATIVOS - CcDI

par':iciparào :5 :nalS representat:.vos segmentos da soc:.edade,

incluslve cem a presença de ~m reprssentante do Estado, o que
CONSTITUIÇÃO

aprofunda ~ sent~do democrático je ~ue se reveste o Fundo de

Combate à Cr:.mlnalidade.

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASa
1988

o ;rdena....entc :·1.r:,::'':':;:J bras~leirc ::ecepcicnou a institulÇão TITULO V

je ~:.mdcs iessa >:?spécle, a exemplo ia precedente encontrado DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRAnCAs

na :'el -. :60, :ie :'3 je dezembrc ie :986, ~nst:ituldora ;::10

FUr..do :ie ?re~len:;:ào, ?ecuperaçt!o '= de ,":.:;mbate ás Drogas de
c.AJ'ml.O /lI

A.buso-~}NCA:a, .aspec:.a';'mente nos seus artigos :", LO, II, 3° e D.\ SEGl1!AN~'A Pl'llLJCA

crimes. Some-se a 1550 o advento do instituto do acordo para

informações sobre jelitos, e, então, terá a autoridade

de efetiva obtenção de informações e deslinde de autoria de

Art. 144. A segurança púbhca. dever do Estado. direito e responsabilidade de todos.
é exercida para a presef\'ação da ordem púbhca e da incolumidade das pessoas e do
patrimómo. atra\'es dos seguintes orgãos:

I - poliCia federal:

Il - policia rodovlana federal:

111 - policia ferroviária federal:

IV - policias civisc
V - poliCIas mihtares e corpos de bombeiros militares.
§ I o A policia federal. mstltuida por lei como órgão permanente. estrumrado

em carreira. destina-se a'
J - apurar infrações penaIs contra a ordem poliuca e social ou em detrimento

de bens. sef\'lços e Interesses da União ou de suas entIdades autárqUIcas e empresas
púbhcas. assim como outras infrações cuja pratica tenha repercussilo mterestadual ou
internacIOnal e eXIJa repressão uniforme. segundo se dIspuser em le!:

Il - prevemr e reprimir o tráfico iliclto de entorpecentes e drogas afins. o
contrabando e o descammho. sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
púbhcos nas respectivas áreas de competência:

JJI - e.xercer as funções de policia marítima. aérea e de fronteiras;

IV - exercer. com exclusividade. as funções de policia judiciana da União.

§ 2" A poliCia rodovíána federal. órgão permanente. estrumrado em carreira.
desuna-se. na forma da lci. ao patrulhamento ostensivo das rodOViaS federais.

§ 3.0 A policia ferroviária federal. órgão permanente. estruturado em carreira.
destIna:se. na forma da leI. ao patrulbamento ostensÍ\'o das ferrOVIas fçderais.

§ 4 o Às policias civis. dirigidas por delegados de policia de carreira. incum
bem. ressalvada a competênCIa da União. as funções de policia judiciária e a apuração
de infrações penais. exceto as militares.

§ S o Às policias militares cabem a policia ostensiva e a preservação da ordem
púbhca: aos corpos de bombeiros milnares. além das atribuições definidas em lei.
mcumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6.0 As poliCIas militares e corpos de bombeiros mili.tares. forças auxiliares e
reserva do ExérCIto. subordinam-se,juntamente com as poltClaS CIVIS. aos Governa
dores dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 7.° A lei dIsciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsá
veIs peia segurança púbhca. de manelfa a garantir a eficiência de suas auvidades.

§ 8.0 Os Municiplos poderão constitUIr guardas municipais destinadas á prote
ção de seus bens. selViços e instalações. conforme dispuser a lei.

estatuto

melhor atendimento das

ser proposto a criminosos detentores de

Em outros paises, tal prática tem sido

instituto da :eccmpensa, de resto existente no

de =r:mes, a propos~a que encerra este Pro~eto de Lei é a da

elementos de vital importãncia na prevenção e repressão de

po1icial, bem =omo ° Min1stérlo ?úblico, um conjunto de

intr':ldução, ::o~raenament? ::urídico penal brasileiro , do

t-radicionalmente ::"evada a efeito, no catnpo penal, como forma

Brasileiro

civil' pátno I·· Artigos 1.512 e seguintes do Código Civil

crlmes, notadamenLe daqueles considerados hediondos.

seUs recursos desc:.::.adcs =. pro:ação jaqueles que ·:enham a se

Ar~ ~ :; a, ':endo -aro -:l.sta : =.:.scc -ie represal:'as por parte dos

Federal e :::5 ~4Unl.C~plCS, para

SerIa de com alvltre, ainda, ~ue 05 Estados, o Distríto

Além da ::;r::pos:a :le =s:::mge:.sa, : :'..:.ndc :ie1Jerá ::a:- t=arte dos

enquadrar :".0 d::.spos":~ ::.a a':'inea "b", do paragraf::: ;;,nico, do

agences cr:minosos.

:ã para a ques:ão ~a :al~a de est~~ulo a denuncia de prãtlca

fína11daaes da presente ~ei, :n5t:':~13sem, ~o âmbito de suas

dest.inaaas às joações -="tetuadas r:.os '::ermos :festa Le1, bem

competênc::.as, lsenções :r10utárlas sobre as aquiSl:;:Oes LEI N? 3.671, DE 1? DE JANEIRO DE 1916
C6digo Civil.

como sobre as próprias doações, se efetuadas através ja
....................................................................



11832.· Quil1ta-f~ir~ 1° DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

PARTE ESPECIAL

LIVRO 11I

Do DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

TITULO VI
DAs OBRIGAÇÕES POR DECLARAÇÃO

UNILATERAL DA VONTADE

CApiTULO 11
DA PROMESSA DE RECOMPENSA

c Art. 1.512. Aquele que, por anúncios públicos. se comprometer a recompensar,
ou gratificar, a quem preencha certa condiçlo, ou desempenhe certo serviço, contrai
obrigação de fazer o prometido.

LEI N:' 7.fi60, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Cria o Fundo de Prevençllo. ~ectlpera'

C'O e de Combate as Drogas de Abuso. dis
põe sobre os bens apreendIdos e adquiridos
com produto,,; de tr.fico iliclCO de drogas ou
atividades corre/atas. e da outras provi
dencias.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1:· Fica instituído. no ãmbito do Ministério da Justiça, o
Fundo de Prevenção. Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso
- FUNCAB. a ser gerido pelo Conselho Federal de Entorpecentes
CONFEN.

Art. ~': Constituirão recursos do FUNCAB:
.........................................................................................

seu plano de aplicaçãO e projetos submetidos à apreciação
prévia do Conselho Federal de Entorpecentes.

Art. 2? Constituirão recursos do Funcab:

11 - dotações de organismos ou entidades nacionais,
internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físi
cas ou juridicas nacionais ou estrangeiras;
.........................................................

Art. 5? Os recursos do Funcab serão destinados:
.......................................................................... :. ,

V - ao reaparelhamento e custeio das atividades de
fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico ilícitos de
drogas e produtos controlados;
. .

PROJETO DE LEI N~ 329, DE 1995
(Do Sr. Eduardo Mascarenhas)

Dispõe sobre a designação e o exercício da profi~;io ~e

Conselheiro em Dependência Química e determina outras
providências.

(ÀS COMISSOES DE TRA~ALHO, DE AQMINISTRACÃO E SERVICC ?Q
BLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE REDACÃOCART.54) 
- ART.24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

I1 - doações de organismos ou entidades nacionais inter
nacionais ou estrangeiras. bem como de pessoas físi~as ou
jurídicas nacionais ou estrangeiras:

................................................. ........................................... ArL H2 A designação profissional e o

Art. 3:' As doações em favor do FUNCAB.. efetuadas por pessoas
físícas ou jurídicas declarantes do Imposto de Renda nos termos da le
gislacão em vigor. serão dedutíveis da respectiva base de cálculo de in
cidência do referido imposto. desde Que devidamente comprovado o re
cebimento pelo CONFEN.

exercício da profissão de Conselheiro em DependBncia Química são

exclusivos dos habilitados na forma desta Lei e de out:,ros

dispositivos que lhes sejam aplicáveis.

exercício da profissão de ConseU 'i ro em Depenci-nci a Cuím~ .-:.a

portadores de certificados ou diplomas expedidos por p~c::.~,: e:

............... '.' ~ .: , .
Art. 5~' Os recursos do FUNCAB serão destinados:
......................................................................................

Art_ 212 São considerados habllitado5 ~?ré

v - ao reaparelhamento e c·usteio das atividades de fis
calização. controle e repressão .ao uso e tráfico ilícito de drogas
e produtos controlados;

oficiais ou reconhecida1r, ou instituiçõ@s legalmente capncitG~~~

e devidamente regi~,tradas no orfl.ão competente, 3PÓS est,,,glCl n;~.

profissão de pelo menos 480 (quatrocentos f? oitenta) horas.

LEI N? 8.764, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1993 19 São reconhecioos remo h~tilitado~ a~~~:~:

Cri• • Secretaria Nacional de Entorpe·
cente!J e dâ o:utr." providlncias.

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

Art. 10. Os arts. 1?, 2? e 5? da Lei nf 7.560, de 19 de de
zembro de 1986, que «cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e
de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre os bens apreen
didos e adquiridos cQm o produto de tráfico i1icito de drogas o~
atividades correlatas. e dá outras providencias», passam a vigo
rar. respectivamente, com a seguinte redação:

ã data da promulgaçio ·jesta lei,

inirterruptos ou 5 (cinco) int~lc~~ado~ ju··t~

Nacional de Conselheiros em Dependência Química.

ZQ Os diplomas concedidos por instituiçõe~

estrangeiras, iguais ou assemelhadas, serão revalidados na forma

dd Lei .

Dependência Cuímica são autorizados a funcionar em escola~ de

..Art. I? Fica instituído, no âmbito do Ministério da
Justiça o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate
ao Abu~o de Drogas {Funcabl. a ser gerido pela Secretaria
Nacionai de E ntorpecentes, cujos recursos deverão ter o

Art. 312 Os cursos de Conselheiro em

212
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grau, hospitais, centros de recuperaçio ou instituições v - p~squisa5 e trab~lho5 relativos â sua

legalmente capacitadas. area profissional.

profissào competirá a AS50ciaçio Nacional dos Cons~Ih.iro5 em

Dependência Química e as Associações Region~i5 de Cons.lheiro~

em Dependéncia Química.

12 O Cur50 terá caráter profissionalizante

exigirá o lQ grau completo.

§ ZQ A Associação Nacional de Conselheiros em

Art. A fiscalizaçJo do exerCício

Dependência Qulmica elaborará curr!culo mínimo indicando a

carg~-horario e o conteúdo programático de cada di~ciplin3. p~ra
Art. 7Q Fica autorizada a criação da

apreci~ção e homologação do Ministério da Educação.
Associação Nacional dos Conselheiros em Oependlncia Química _ das

A~sociações Regionais, dotadas de personalidade jurldica d~

3'2 F-elo menQ~ a ITletade da car':Ia rc.r,:.' lo!' ':::~~. direito público, aut.onomia administrativa e J)atrimoniAl. !OPondo •

eleiçio de s~us m@mbros díretores por maioria de votos 5ecr.to~ r

~om mandatos trienais.

O'!, m~nd<~to~, s,f'rão hon~ri fico':,~ v(clJ.d."

Art.

Conselhei ro em Dependência Química o esclarf!lcimento e

.con~elh.mento com vistas a recuperaçao dos usuários Art. 99 Esta lei entra em viQDr na o~t~ G~ ~~~

entorpecentes, licitos ou ilicito5. b~m como os seus familiar~5. :"lbl íc:>\t;.áo.

Art. lOQ R~\'oQam-se

Paragráfo único: estas atividades só poderâo ser

exercidas. como parte de um programa de recuperação errl andam~nto.

no imbito ~ sob a responsabilidade de centro de recuperação ou

instituição capacitada para tal.

o·'trário.

(!.t..{1dO ~-'7.((~)_U{.'!:..
r~ i...r c;(M.'(ci.., :Jg ç

Conselheiros em Depend8ncia Química:..-,
I

Art. SQ Sào, também, atribuirrões dos

Os

JUSTIFICAÇIlO

Conselheiros em Dependineia Qu1mica são

7 elaboração de método~. principios e profi,ssionais que atuam especificamente no tratamento •
técnicas de aconselhamento com vistas a recuperação de usuários

de ento~pe~entPs. lícitos ou ilicito~, bem como O~ seU$

recuperação de usuários de drogas, licitas e ilícitas, 'e de seus

familiares. funcionandO como elo entre 05 profissionais d. nlvltl

familiares; superior (médicos, psiquiatras. psicanalistas, psicólogos,

assistentes SOCiais) 8 05 pacientes ou familiares que procuram

orientação ou tratamento em consequincia da dependencia de

em Alcoolismo.

~o~~ciC"3r'·,tt di

Com várias denominações de dominio público, t~is

entorpecente~.

como rerapeuta Leigo, Agente de Saúde
Acd~~elhador~ desempenha importante p3pel no..~!.r l.~l e.c" if'Tl~·,...tC'lI!

O/',...nlz.'~ \0 "'~ . r. :
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prejuízos ao sistema de saúde e ao tosti tuto t~dc.io"'l?] .:, ... - direçio. coordenaçio _ supervislo de cursos;

reeducaçlo, recreaçio e lazer;

Previd~ncia Social.

Na prevençAo dessa doença tem rel~vá~~j~

II - .nsino, peSQuisa. treinamento, .dMini~tr.çio.

participação dos Conselheiro!ô em ['leP!'ndência Química C1UÇ j.:. ':.<:"

reconhecidos como profis~ionais em vários paí~es, não f;~rlC':, ;:.. ~ ... ~~. UI planejamento, elaboraçlo.

atuaç.ão conflitante com IA dos tt!-cnico5 de ni\lpl sUJ:,o!lr:or cC'r C';_,t implementação. díreç:lo. coordenaçio, .xeC'uçlo, an'lia.,

trabalham em conjunto em tarefas e~p~cjfica~. organizaçÃO, 5upervisio e avaliaçlo d~ atividades. e5tu~s!

trabalhos, programas, planos, projetos e pesquisas;

visando a p8rticipaçio em competicões;

anseios da categoria _ da sociedade, Que necessita ampliar os

cui-dadàs dos depend*ntes, levamos esse projeto como resposta

desta c~~. ~os Que ~cr.dit.m Que algo Mais Que. repressio deva

ser feito para a reduÇio dos riscos de uso de entorpecentes.

IV

V

assísténcia e treinamento especializado

auditoria, consultoria e assessoria;

·Sala das Se....<5es, em I{ de ~( de 1995.

Art. 3g - Atribuem-se, iambem, ao Profissional de

Educação Física as seguintes atividades, desde Que rel.cionadas

com a5 áreas da educação flsica. esportiva e g1mnica:

ou coletividades, em instituições públicas ou privadas;

DEPUTADO EDUARDO MASCARENHAS

PSDB - RJ

PROJETO DE LEI N° 330, DE 1995
(Do Sr. Eduardo Mascarenhas)

Dispõe sobrea·regulanen'ta~ cb P:rofissional de Educaeão Física

e Cria seus ~speetivos conselros federal e ~gionais.

II

dE' ~.,.odutos:

III

IV

V

- • elaboração d~ informes técnico ~ient1fico5:'

gerencismento de projetos de desenvolvimento

assistência e educação corpOral a individuas

estudos e pesquisas mecadológicas;

estudo~ p trabalhos experimentais.

(ÀS =SSOES m: EI:IXAÇ!lD, CUL'IURA E DESPORTO; DE TIWlALHO, DE

All1nlISTPAÇi\Q E SERVIÇQ PlJBuco; E DE COOSTI'l'JICÃO E JUSTIÇA E DE

~(ART.54) - ART.24, TIl

Parágrafo único: , obrigatória a participaçio de
~,

Profíssional de Educação Fi~icb em .Quipe~ multidisciplinares,

criadas por entidades públicas ou privadas e destinadas a

plan~jar, coordenar, supervi~ionar, implementar, e~ecutar e

o CONGRESSO NACIONAL decreta: avaliar políticas, programas, cursos nos diversos níveis,

pesquisas ou eventos de- qualquer nat ... rt!:z .. , diretA ou

Art. lQ A designação e o exercicio do Profissional de

Educação F1sica~ em qualquer de suas áreas. são pre~rogativas do

indiretamente relacionadas com atividades fi5ica, esportiva, e

gimnicas, bem como elaborar e revisar legislação e códigos

próprios desta área.

portador de diploma expedido por escolas ou ínstituições de 7
Art. 412 Ficam criados o Conselho Federal e os

Conselhos Regionais dos Profissionais de Educação Física dotados
Educação Fisica e Dança. oficiais ou reconhecidas. devidamente

registradas no 6rgão competente do Ministerio da Educação. e de personalídade jurídica de direito privado, autonomia

regularmente inscrito no Conselho Regional de Educação Flsica da administrativa e financeira, constituindo em seu conjunto· uma

respectiva região.

Parágrafo unico: 05 diplomas expedidOS por escolas

estrangeiras iguaiS ou assemelhadas, serão revalidados na forma

da :..ei.

Art. 2Q Sào atividades exclu~ivas do Profissional de

~~tarauia destinada a orientar. disciplinar e fiscalizar o

e~erclcio do Profis~ional de Educação Física e zelar pela fiel

observáncía dos seus princípios éticos.

& lQ O Conselho Federal dos Profi~sionais de Educação

Educação Física na~ áreas da educação flsica f esportiva e Fisica e o órgão supremo dos Conselhos Regionais, com juriSdição

glmrnc.a: em todo território nacional.
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, 2Q o Conselho Federal será constituído de 9 (nove) físicas. QU~r seja em academias, associações. clubes. praçAS

membros efetivos e 9 (nove) suplentes, brasileiros, f~rmados por públicas, condomínios e outros.

Escola Superior de Educação Física e Dança. eleitos por maioria

de votos. 18m IÍscrutírdo ~eC'reto. na Assembléia de Delegado$.

Profissionais de Educaçio Física, o Ministério do Trabalho

convocará aS Associações de Profissionais de Educação Física.

estaduais • ter~itDriai5. com personalidade jurídicas próprias.

para elegerem 05 membros efetivos e suplentes desse Conselho. no

pr.zo m.xi~o d. 90 dias após a publicação desta lei.

••rviços de saúde.

inqua.tion'v.l o valor da ativid.de fi.ic. no .u.anto

do bem .star do. individuo•• O ex.reieio .juda, t ••bé., • raduzir

• .neiedetde e Q "str•••".

tísicos e dapratica sistemática de exr r c1cio5

esoortivas tem marcada in11ulncia ~ Melhoria de
de vida, r••ult.ndo t._~ UMa __no r Orocur. peloa

A

atividad&s

qualidad.
dosFederal, 3Q Par. constituir o primeiro Conselho

Conselho Federal dos Profissionais de Educação Física serio

d.finidas pelo seu regimento interno que deverá ser promulgado no

Profissional

~ .Q A estrutura. organização e atribuições

prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação

POpulaçloFoi incentivada a pritica do exereleio pela

A d.speito des.a v.loriza~lo. d.... propagaçlo da

imPOrtlncia das ativid.des fi.icas, perc.be~. que houve •

preocupaçio tio SOMente co~ • pritica. deixando u.a laCUnA na

questJo de "quem". Qual profissional, deve dinalnizar, oriento.r,

~onduzir ou administrar essa pr4tica.

I
-,

do

desta

50 A fiscalização do exercício doArt.

Profissionais de Educação Física. ressalvadas as atividadps

sem que medidA~ fossem tom.d.~ para o correto uso dos •••mos.de Educaçl0 Fisica compete aos Conselhos Federal ~ Regionais dos

modismo do exercício, a corrida '5 'cade~ias •
O

outra•

Art. 6Q Esta Lei entrará em vigor na data de 5ua

educacional prôpria.

relacionadas ao ensino regular. adstritas à legislação instituições geraram uma prjtic~ desenfr.ada s.~ 05 cuidados

devidos, muitas vezes por causa do despreparo do profissional que

conduz tal prática. o que frequentemente causa danos inesperados.

publicaçio.

Art. 7Q Revogam-se as dispo5ições em contrário.
Quem melhor de que o egresso de [acole. 4e fdueaçlo

flsica ~ Dança está qualificado e capacitado par. de•••penhar

essa funçio? Na verdade deveria ser uma funçlo exclusiva desta

profissional.

Percrbemos que ~uito5 usuários. freQuentadores dAS

instituiçõe~ Que ofe·recem atividades f!sicas giMnicas

esportivas, imaginam ou consideram Que estio .endo a&.ndidos

Nlo atent.~ par. O fato a. Que

•
pbr

Pior.

•••••conduzir

pr6vio.nenhum preparopossuir

pessoa poda v.stir cal~lo • agasalho •

profissionais habilitados.

Qualquer

.tividade~

Atr.vés do presente Projeto de Lei. pretende~os criar o

finalidade d. aefend.r a sociedade e valorizar o e~erc!cio destes

JUSTJfIC:~

profission.is.

Cons.lhO 'ederal dos Profission~is de Educaçjo física. com a

Na atual conjuntura é inegável o valor da Educação

fisica d.sde o útero materno até a t.rceira idade. S.u valor e

su. impgrtJncia 5'0 propagados. recoMendados ,por praticamente

todOS os s.g~entos profissionais que lidam com o Ser Humano.

de Educaçio Física, exatamente por nlo haver instrumento jurldico

Que impe~a QualQu.r leigo d••inistrar qualqu. r tipo de atividade

fisica em QualQuer instituiçlo (academia, clube. ~V~~~;~~

etc ... ) e esta situaçio desde muito v.em se per~t~.r

de prolfloçio da s&ude.

preço soeial da medicina curativ••

inaptídlo, fizeram governos despertar para

o alto

fsto da

prbfilática da atividade física como fator

o

a

elevado

atuação

A educação f1sica. o e.por

os sere5 humanos, ~t!m di:§~t .: ... -

educaçlo escolar e nio ~~~ -

E~ uma sociedade ~rofundamente voltada para os bens de consumo.

onde: a mecanizaç.io. o desenvolvimento e outros av.. nÇOS c.onduziram

o homem a um~ vida sedantâria. revelou-se elevadO o preço pago

por .~t. sedentarismo, por esta hipocinesia.

A

-ontrato ~ticO-~~lf

o .umento do grau de conscientizaçio da populaç~o sobre

prat ican.• Que ~ã.C'l

e~te Que supõe !!it"TII~''''

os fatores de risco te. provocado gradual mudança no estilo de

vid. dos individues que buscam uma prática maior de atividades
do estabel~cimento de
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um reconhecimento social pleno e inequlvoco. Entendemos. assim,

que a'regulamentaçio dos Profissionais de Educaçlo FIsica se

JUSTIFICAÇÃO

da atenção do Congresso Nacional.

autonomia administrativa e financeira, constituiria estes. eM se~

faz urgente e necessária, sendo este pleito plenamente merecedor

observincia dos princ~pios da 6tica e da disciplina da classe.

Visa este Projeto de Lei alterar o horário de término para o

recebimento dos votos nos dias de sábado. A proposta portanto, estende o

horário, previsto no art. 144 do Código Eleitoral vigente, até as 20 horas, nos

dias em que a eleição recair, coincidentemente, em um sábado, pennitindo que os

adventistas possam exercer seus deveres de cidadania. Os adeptos dessa religião,

que tem como data sagrada os sábados, são rigorosos no cumprimento de suas

obrigações religiosas. A coincidência apontada, os impede, por obe~ência

impositiva religiosa, que prescreve resguardo de atividades naquele dia de

semana da aurora ao por do sol, o comparecimento às urnas, com os decorrentes

problemas legais. A alteração proposta a ser incluída na legislação pertinente,

atenderá 'uma parcela da população brasileira, possibilitando aos adventistas o

desempenho de seus deveres, nos termo; do disposto no art. 6° do Código

Eleitoral.

•
fielpela

destinado a orientar, disciplinar

exercício da profissio, zelandoofiscaliza'

conjunto, um sistema

Nesse sentido, a.peramos contar com a colAboraçio e o

apaio de nQSSOS ilustres pares, votandO favoravelmente pela

Acreditamos que, criando-se o Conselho Federal e os

consequentes Conselhos Regionais dos Profissionais de [due.çla

Flsica. dotados de personalidade jurídica de direito publico,

Çl{wlf) Ú~(UJ()).1Ml
Deputado EDUARDO MASCARENHAS

Sala das Sessões, ~de abril de .1995.

u o

~A

1995.de'1 de

medida pleiteada.

PSDB - R3

PROJETO DE LEI N° 331, DE 1995
(Do Sr. Raimundo Santos)

'''~ISU,cao CITADA A~JEXADA P"I a
rtlJ.:...ACAo DE ESiUOOS I.EGISLAllVOS '.

LEI N' .1.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)
Acr-es.:.ent3. ; ..iraçr3.f:' .3,C artig? 144 e '3.:':~ra ., ar''t:~'J

153 da Lei r:9 u.73 7 , je 13 de julho 1e 19õ5, que"in~

'":itui o Código Eleitoral".

À CO~:S3ÃO DE ~ONSTIT~IÇÃO E JUSTIÇA E DE PE~AÇÃO

ART. 24, Ir)

Institui o Código Eleitoral.

O Presidente da RepÚblica:
Faço saber que sanCIono a ~eguinte Lei. aprovada pelo Congresso NaCIonal.

nos lermos do art. 4 . caput. do Ato insmucJOnal de 9 de abril'de 1964:

Art. 6· O alistamento e o voto são obngatôrios para os brasileiros de um e
outro sexo, salvo: (5)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O art. 144 da Lei 4737, de 15 de julho de 196~ que

. n Código Eleitoral, passa a vigorar acrescido de um parágrafo único,

151 "caput" da mencionada lei:

I - quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do país;
D - quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio; (0)
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar.

(),••~~~ as eleições forem realizadas,

_~:c· dos votos tenninará às 20

CAPÍTUlO III
Do InicIO da VotaçãO

Art. 144. O recebimento dos votos começará as R (OIto) horas e térmlOará.
salvo o disposto no art. 153. as 17 (dezessete) horas.

n presidente fará entregar

"_,:" em voz alta, a

• votar, res:;alyado o
CAPITULO V

Do Encerramemo da VOlação

Art. 153. Ás 17 (dezessete) horas. o Presidente iará ~ntregar as senhas a todos
os eleitores presentes e. em seguida. os convidará. em voz alta. a entregar ti Mesa
seus títulos. para que sejam admitidos a votar.

Parágl'llfo único. A votação contmuará em ordem numérica das senha>. e o titulo
será devolvido ao eleitor. logo que tenha volado.



O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, comunico que às 14h3Omin, no
plenário da Comissão de Seguridade Social e Família, estarão reu
nidos todos aqueles que têm interesse na situação da Previdência
Social. Será lançado o fÓIUm sobre a Previdência Social, com o apoio
da Cobap, da AnfIp e de diversas entidades. Convidamos todos os
Srs. Parlamentares interessados nesse assiInto a comparecerem, às
14h30min, ao plenário da Comissão de Seguridade Social e Família.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Concedo a palavra'
ao nobre Deputado Sílvio Abreu.

O SR. SíLVIO ABREU (PDT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, estamos a viven
ciar um período de tristeza. Esta casa aprovou, em primeiro turno,
a quebra do nionopólio das telecomunicações. Creio que foi vota
da a "mexicanizaçio" do setor. Pude ver, ao final da votação, os
rostos felizes de muitos ilustres Parlamentares, homens de passado
ilibado, de um presente de lutas honrosas, acreditando que fizeram
o melhor para o País. Não me parece que estejam certos. Creio
que, enfeitiçados pelo canto das sereias da modernidade, iludidos
pelas promessas vãs de um neoliberalismo que tem levado outros
países li bancarrota, não se dão conta, ainda, do preço que poderá
custar essa flexibilização, caso venha a ser concretizada.

Tem a palavra o Sr. Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a única
instituição capaz de garantir a autoridade de um governo num mo
mento de crise são as Forças Annadas.

A atual fase em que vive hoje a Polícia Militar do Rio de
Janeiro, desacreditada pela opinião pÚblica, só chegou a este está
gio ao percorrer um longo caminho, idêntico ao que hoje obrigam
as Forças Armadas a trilhar.

Sem recursos para um mínimo de operacionalidade, salários
achatados e agora discriminados no tocante à data de pagamento,
em grande parte os componentes das Forças Armadas já se consti
tuem numa massa de proletariados, e até o caudilho Leonel Brizo
la já ousa aproximar-se da mesma para uma aventura.

Com a desmoralização desta instituição, o Chefe do Gover
no perderá o único instrumento para a governabilidade num mo
mento de crise. A ordem será dada, mas o corpo, já cansado de
sofrer e ser maltratado, não obedecerá.

Ainda vale lembrar que sem família não existe instituição.
O que se pode pensar desta, cujos componentes, além de desmoti
vados, ~ encontram desesperançados?

E fácil criticar a história; difícil é fazê-la. A abnegação, o
patriotismo e o sacrifício são palavras de ordem na caserna. Con
tudo, nem sequer o mínimo do direito algu.ém de dentro da tropa
balbucia junto ao poder. A tropa está abandonada. No Diário Ofi
cial da União, quase que diariamente, vemos nomeações de chefes
militares para cargos de DAS, de R$6.400,OO, quase o dobro do
que ganhava enquanto ofIciais-generais da ativa. Não quero acre
ditar que o prêmio por terem imprimido o silêncio à tropa ferida
sejam tais nomeações.

A crise ora vivida pelas Forças Annadas é grande, contudo
enorme é a crise de homens neste País que inspiram na honestida
de e no patriotismo a vontade de servir à Pátria.

O SR. ARNALDO FARIA DE sÁ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
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O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Finda a leitura do O monopólio das telecomunicações nos trouxe grandes con-
expediente, passa-se ao quistas. Nos trinta anos em que foi sendo edificado, assistimos a

muitas vitórias de nossos técnicos. Recuperamos a nossa infra-es
trutura de telefonia, combalida por décadas de imobilismo do Es
tado ante a exploração predatória da iniciativa privada. Criamos
tecnologia de ponta, tais como as Centrais Trópico e a fibra ótica.
Estimulamos a indústria nacional, gerando empregos no Brasil.
Faturamos cerca de 6 bilhões de dólares ao ano. Instalamos 12 mi
lhões de telefones. Hoje, porém., dizem alguns que o ciclo se fe
cha. O que pudemos fazer no passado foi extraordinário,
reconhecem essas pessoas, mas insinuam que estaríamos por de
mais enfraquecidos para preservar, para continuar a desenvolver
nossas telecomunicações, para gerar tecnologia, para expandir os
serviços. Alegam que deveríamos entregar-nos ao capital privado
internacional, mais capacitado a apoiar o nosso desenvolvimento.

SrAs e Srs. Parlamentares, esse é o discurso do medo, da co
vardia. Nenhuma nação cresce com um discurso desses. Nenhum
país chega ao Primeiro Mundo pelo fácil caminho do servilismo.

Pior que a quebra do monopólio das telecomunicações, pior
que o fIrn da empresa nacional é essa convicção devastadoramente
humilhante que tentam nos impingir. A falácia, senhores, de que
dependemos do capital estrangeiro, da tecnologia estrangeira, do
beneplácito estrangeiro para crescermos, para nos tomarmos na
ção, para recebennos o diploma de país desenvolvido está sendo
repetida à exaustão pelos representantes dos interesses externos.

Alemanha e Japão, à época de seu desenvolvimento, eram
exportadores de capital. Não dependeram de ninguém. Passaram
por enormes sofrimentos, por guerras terríveis, antes de serem
aceitos como potências. Se hoje estão no G7, é porque souberam
impor aos demais a sua presença. E nós, aonde vamos chegar com
esse entreguismo que está aqui sendo exercitado?

Não pode haver ilusão. "Largo e espaçoso é o caminho que
conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita,
porém., é a porta e apertado o caminho que conduz à Vida".

O nosso País está morrendo. Os indigentes esmolando nas
ruas, os traficantes dominando as favelas, a juventude se autodes
truindo com tóxicos, as empresas sugando o sangue do Estado; são
os sintomas mais visíveis da nossa agonia. Os defensores da mo
dernidade, os mesmos que demandam a entrega do nosso patrimô
nio, deixam que a fome, o vício, a doença e a desordem tomem
conta do País. Usam o Fundo Social de Emergência para fInanciar
coquetéis e festas, enquanto a Nação se esvai. A quantas chacinas
do Carandiru, quantos seqüestros, quantos inquéritos policiais,
quantas CPIs vamos ter de assistir até nos dannos conta do que
está acontecendo?

Encastelados no Poder Executivo, os arantos do liberalismo
manobram ostensivamente no Congresso Nacional, demonstrando
uma ousadia política que contrasta profundamente com a covardia
administrativa com que exercem a função que deles esperávamos,
a de governar o nosso País.

Parece-me, nobres colegas, que nossos governantes esco
lheram o largo e espaçoso caminho da perdição. Vendem nosso
patrimônio, conquistado com o suor e o trabalho de milhares de
brasileiros, para fazer caixa, para cobrir o rombo de bilhões de d6
lares ao ano nas contas nacionais, provocado, dizem, por gerações
de bandalheira, de incompetência e de corrupção. Escudam-se na
desculpa da falta de recursos para justifIcar a sua falta de criativi
dade e a sua. inoperância administrativa. Mas enchem os bolsos
dos especuladores, graças aos juros extorsivos que custam 100 mi
lhões de reais por dia ao erário, para esconder a sua impotência
diante dos problemas da economia brasileira.

O Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento afirmou, sin
gelamente, que a venda das estatais rentáveis, da Vale, da Petro-

vra.
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brás, das Teles, vai cobrir o rombo. E, depois, qual o projeto polí
tico, Excelências? Qual o modelo de desenvolvimento? Se vender
mos nossas empresas, o que nos restará para oferecer? Como será
o amanhã?

Ali agom a Telebrás tem sido um motor do desenvolvimen
to e da integração nacionais. Implantoo e modernizou linhas-tron
co interurbanas, introduziu novos selViços, viabilizou no País a
COOlUniCação por salilite em grande escala, alcançoo todos os Mu
nicipios e boa parte das vilas, ainda que operando com déficit fi
nanceiro em 90% das localidades, devido a tarifas locais
reduzidas. Até aqui é um patrimônio do Brasil, fonte de orgulho e
de afumação da nossa soberania. Hoje, diz-nos o Ministro das C0
municações, está falida. Assim, por passe de mágica!

Se privatizannos as telecomunicações, quem ligará a Ama
zônia ao resto do Brasil na escala necessária ao nosso desenvolvi
mento? Serão, talvez, empresas estrangeiras, comprometidas com
as estratégias de paises que desejam para si as riquezas minerais e
biológicas que a floresta tropical ainda escoude?

Não podemos julgar o nosso modelo apenas por eventuais
erros administrativos 00 por falhas na sua condução. Não se pode
culpar uma empresa estatal por fazer exatamente o que o Poder
Executivo lhe pede. Se há falhas, são em primeiro lugar desse
mesmo Poder Executivo, que escolheu os diretores, que defmiu as
estratégias dessas empresas e que delas pretende hoje se desfazer,
atendendo aos anseios que vêm do exterior e de grupos privados
que não têm qualquer compromisso com o caráter social e estraté
gico das telecomunicações.

Não se é governante, porém, para fazer o jogo das elites.
Não se é governante para abaixar a cabeça e aceitar, com um sorri
so nos lábios, as imposições de outrem, disfarçadas em cortesias e
salamaleques. O poder é um jogo de risco, de coragem e de habili
dade. Vive-se e morre-se por ele. Se queremos ser um pais rico e
saudável, se queremos ter poder, influência e respeito, as notícias
não são boas: só o caminho apertado e espinhoso nos conduzirá a
tal patamar.

As telecomunicações brasileiras cresceram no sofrimento.
Cada passo dado, cada tecnologia desenvolvida, cada projeto via
bilizado demandara esforços de muitas pessoas, lutas contra in
teresses feridos, negociações febris. Hoje, muitos dos
guerreiros que construíram esse patrimônio estão cansados.
Hoje, diante da adversidade, olham perplexos para o passado e
perguntam-nos: aonde chegamos com todo esse sacrificio? O
que esreram de nós?

Esperamos, Sr"s e SIS. Deputados, que esse esforço não
morra. Esperamos que os cientistas e engenheiros consigam sobre
viver ao desmonte calculado que está sendo colocado em prática e
possam voltar a criar tecnologia, desenvolver produtos e comer
cializar soluções. Esperamos que os empreendedores coloquem
o seu capital a selViço do Brasil. Esperamos que os políticos re
memorem as lições do passado e renovem o seu talento de dizer
não!

Porque hoje, Sr"s e SIS. Parlamentares, os tempos exigem
um novo Tancredo, um outro Severo, quiçá um Ulysses. Se eles
aqui estivessem, tudo seria dÜerente. Vamos retomar a bandeira de
nossos pr6ceres. Sr"s e SIS. Deputados, resistir é preciso!

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e SIS. Deputados, recen
temente subi à tribuna desta Casa para deílUnciar a ação desastrada
de funcionários da Funai, quando atearam fogo em barracos de co
lonos, que ocupam área regulannente destinada pelo Incra e que
hoje está sub judice, com demanda judicial entre dois órgãos fe
derais, Incra e Funai, sobre a área de colonização do Projeto Bura
reiro, nos Municípios de Ariquemes e Monte Negro.

Retomo novamente à tribuna pera fazer outra denúncia,
desta vez relativa à demarcação da Reserva Indigena do Mequ6m,
no Município de Alto Alegre, no Estado de Rondônia.

Recebi carta do Sr. Osny Ferreira, técnico de indigenismo e
funcionário da Funai, na qual informa sobre "alteração de Ú'ea"
procedida em 1984 pela Diretoria de Assuntos Fundimos, atrav6s
de proposição da antropóloga Maria Auxiliadora e por detennina
çãO da Diretora lza Pacheco Rogedo.

Como se vê, Sr"s e Srs. Depllados, a ganAncia da Funai nio
tem limites; e só existe uma única condição na sua poHtica, esten
der cada vez mais os limites das reselVas indigenas. O jogo da Fu
nai é duro. Ela desafia o próprio Governo, como se estivesse
acima do Estado de Direito. Há forças não conhecidas por trás de
tudo, e parece que teremos de ceder para a Funai as terras onde se
localizam as cidades, as chácaras, os sítios, as fazendas. Para a Fu
nai - tudo para o índio -, mesmo que tenha de conduzir à miséria
o cidadão brasileiro.

A proposta de alteração decidida pela Diretoria de Assuntos
Fundiários culminoo com a exoneração do funcionário Osny Fer
reira do cargo de Administrador Regional da Funai - ADR Ca
coaI, por ter este constatado, através de quatro vistorias, a
ocupação de parte da área por 47 familias de agricultores, que,
pelo penodo de mais dez anos, nunca tiveram conflitos com m
gena, descaracterizando até mesmo a área como de presença ind(
gena.

Em audiência pública concedida pelo Exmo Ministro Nel
son Jobim, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da
Câmara dos Deputados, solicitei-lhe a revogação da Portaria 22,
que dá poderes incontroláveis à Funaí.

Com enorme satisfação, li no Hoje na Câmara, edição de
ontem, 24 de maio, na página 7, que o nobre Depltado Alceste Al
meida congratula-se com o Ministro Nelson Jobim pela iniciativa
de alterar o texto constitucional sobre a deman:ação de resei'vas
indígenas.

Declaro, neste momento, o meu apoio à iniciativa do Minis
tro e tenho certeza de que a grande maioria de Deputados da Re
gião Norte hipotecarão o mesmo apoio, pois as áreas de reserva
indigena defmidas apenas por técnicos da Funai têm causado pala- .
micas e contratempos a agricultores regularmente assentados em
projetos oficiais de colonização. Há necessidade, portanto, de se
recusarem estas demat'Cações abusivas, descontroladas e que, em
muitos casos, são agressivas aos direitos de posse de terra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocolPSB - m. Pr0
nuncia o seguinte discuISo.) - Sr. Presidente, 8ras. e SIS. Deputa
dos, o meu espírito cristão e de solidariedade humana coloca-me,
francamente, ao lado da Campanha da Fraternidade, lançada este
ano pelos eminentes bispos de Petrolina e Floresta, em Pernambu
co, e de Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia.

A Campanha da Fraternidade, como afuma o seu manifesto
''Exclusão, Cidadania e Reassentamento", faz chegar ali nÓll o gri
to de desespero de milhões de excluidos do nosso País.

Afumam os nossos queridos pastores que, sensiveis à reali
dade dos excluídos do Nordeste, entendem-se na obrigação de fa
zer chegar às autoridades competentes o clamor de 60 mil familias
atingidas pela construção da barragem de ltaparica.

Sentindo-se excluídas dos direitos fundamentais do cida
dão, essas milhares de familias, em razão da sua sobrevivência,
clamam por terra, trabalho, política agricola, educação, saúde, se
gurança e tudo o mais que compõe a peISonalidade cristã do indi
viduo.

No entanto, a construção daquela barragem, como de tantas
outras no Nordeste, sob o pretexto de gerar energia e desenvolvi
mento, fez crescer o processo de exclusão dos pobres naquelas pa-
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,:t;llgens, pelainco~~ia dos fenômenos naturais e pelo descaso
W>s.governantes. E o desenvolvimento dos ricos em detrimento
dos pobres.

Todas as religiões, todas as correntes de pensamento mais
tWll~entâneas com o sentido da fonnação do homem, colocam-no
cow.o centro do universo e a própria Declaração dos Direitos Fun-_
~entais do. Homem. emitida pela Organização das Nações Uni
d3s, estabelece, como principio da convivência pacifica, a suprema
cijgnificação do indivíduo e da sua família.

Agrava-se ainda mais o problema com a proposta de priva
~~~o do setor elétrico, com riscos para a sobrevivência das
@.QOO famílias atingidas em ltaparica, pois sustentam estas que já
~o Iluportam mais viver de promessas não cumpridas.

.Os bispos que assinam o documento apóiam. sem restriçÕ'
es"o cllunor dos nordestinos, não somente dos que clamam contra
!!~,~las decorrentes da implantação da barragem de ltaparica,
mas de todo esse processo, já velho e surrado, de exclusão gover
:p,amental dos mais pobres do sertão do Nordeste.

. ' São muitas as queixas dos moradores marginais de Itapari
C!h qu,ais sejam: indefmição de terras para a implantação de proje
tos;. projetos condenados por deficiências de solos (salinizados,
llÇjçientados, pedregosos, rasos, com agrovilas e lotes situados em
lagl>lls); projetos concluídos mas~ graves problemas de enge
n4;U;/t projetos inacabados por problemas internos da Chesf e em
preiteiras; falta de estradas para escoamento da produção;
dt}f;iciências no setor de educação e falta de escolas técnicas agrl
cqlal'tna região; assistência médica muito precária; em suma, essas
e l!luitas outras deficiências profundamente prejudiciais aos lavra
dores e irrigantes.

Esses problemas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depltados,
~l1.lml. em todo o Nordeste, o que demonstra o descaso do Go
yeJ;W e a falta de seriedade das empreiteiras na implantação dos
pl'<l@Ws. Esse estado de coisas não pode continuar na região nor
destina e, como dizem os senhores bispos, todos n6s, principal
meme .OS :representantes daquela região, devemos reforçar essas
vows.;dos milhões de sertanejos que clamam por justiça.

,O SR. PAULO GO~A (BlocoIPFL - SC. Pronuncia o
s~iA~ discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ca
len~Q,político-administrativo de Santa Catarina registra o dia 10

de ~P1?o como a data festiva de dois municipios catarinenses, si
tuado~. no Vale do Itajaí: Presidente GetlÍlio, no Alto Vale, e Dou
tor Pedrinl1o, no Médio Vale.

• Qs pioneiros da colonização das terras de Presidente Getú
liQ fPJ:am suíços e alelnães, nos prim6rdios de 1900. Conflitos com
os ÍJ,.1~i,os xoldengs eum surto de malária fizeram malograr essa
primcira ,tentativa de colonização. Nova leva de descendentes de
ale.tni!esvoltaram a ocupar as terras em 1910, dedicando-se à agri
cultura. A eles juntaram-se, quatro anos depois, colonos italianos.
Some~,elll. 1953 registrar-se-ia a emancipação político-adminis
trj\tiv.a"desligando-se do Municipio-mãe (lbirama) e mantendo o
mesmo nome do distrito: Presidente Getúlio - homenagem ao en
tão,Presidente Vargas.

,A agricultura de minifúndio mantém-se como a principal
fonte ,~e riqueza do Município. Mais de 50% da renda gerada no
setor agrícola provêm do fumo. A criação de gado leiteiro é outra
atividade, de importância, assim como a suinocultura, fomentada
dentrq do sistema de parceria com os frigoóficos do Alto Vale.
MereCl,<registro também a piscicultura, desenvolvida em mais de
300, lagqas. O vestuário e o mobiliário são as principais atividades
no setor industrial.

:,Doutor Pedrinho é um Municipio de relevo acidentado, a
750 metros·do nível do mar, dotado de grandes atrativos naturais
rios, mp1a1l" (ontes, cachoeiras, grutas e saltos. No Municipio está

localizado parte do Parque da Reserva Biológica Estadual de Sas
safrás, com 41 quilômetros quadrados.

A história desse Município tem mais de setenta anos, quan
do três corajosos sertanistas - Germano Rigo, Natal Notari e Faus
to Noriller - abriram picadas pela mata, instalando·se na barra do
rio Forcação - atual Doutor Pedrinho.

Fixados os pioneiros, começava a colonização por italianos
e alemães vindos de Rodeio, Nova Trento e Luis Alves. Em 1949,
a localidade passou a Distrito, denominando-se Doutor Pedrinho 
homenagem ao progenitor do então Governador do Estado, Ader~
bal Ramos da Silva. Há seis anos, em 1989, o Distrito passou a
Município.

A base da economia local é o arroz irrigado, seguida pelo
milho, fumo, feijão, bem como pecuária de leite, suínos e aves. A
indústria extrativa voltou-se para o carvão vegetal, madeira e óleo
de sassafrás - este quase integralmente exportado para o setor de
perfumaria. Merecem também destaque, no setor industrial; áS em
presas madeireiras, moveleiras, de brinquedos de madeira, benefi
ciamento de arroz, malharias, além de artesanato.

Ao registrar a data festiva dos Municípios de Presidente
Getúlio e de Doutor Pedrinho, quero render minha homenagem
aos laboriosos habitantes dessas duas comunidades catarinenses.
Sua persistência e dedicação tein possibilitado avançar rumo a dias
melhores para sua gente - um sonho dos pioneiros que corajosa
mente iniciaram a colonização daquelas terras.

O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a
maior alegria registro que está defmido o local para a construção
do Hospital Sarab Kubitschek na cidade do Recife, pelo Prof. Dr;
Guilhenne Robalinho, Secretário de Saúde do Recife.

Sr. Presidente, a rede de hospitais Sara Kubitschek é a mais
respeitável instituição da América L!ltína no tratamento de' doen
ças do aparelho locomotor. O principal hospital da rede fica aqui
em Brasília. Totalmente mantido com recursos do Governo Fede
ral presta atendimento gratuito a cerca de 1.5 milhão de pessoas
por ano.

A Associação das Pioneiras Sociais, que mantém os hospi
tais, como a Companhia Vale do Rio Doce, tem um contrato de'
gestão com a União. Isto lhe garante uma autonomia quase tão
grande' como a de uma empresa privada, apesar de ser mantido
com recursos públicos. Os outros três hospitais da rede ficam em
Salvador, Belo Horizonte e São Luís, e agora vamos ter um na ci
dade do Recife.

O Sarah Kubitschek conta com métodos avançados de trata
mento e dispõe de uma equipe de cientistas que desenvolve tecno
logia própria. No Sarah tudo é limpo, sinalizado com símbolos
compreensíveis também pelos analfabetos. Há circuito interno de
TV e de som, muita área verde, espaço e um bom atendimento.
Tudo é feito com hora marcada. O atendimento é pontual. A efi
ciência do Sarah Kubitschek deve-se ao aprimoramento técnico,
capacitação de recursos humanos e à forma de administração dos
recursos disponíveis. A instituição mantém convênios internacio
nais de reciclagem profissional. Sr. Presidente, em 14 de outubro
de 1991, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei quetrans
formou a Fundação das Pioneiras Sociais em Associação, o que
preserva a assistência especializada e gratuita de alto nível econ
solida a relação de trabalho em tempo integral e dedicação exclusi
va para os funcionários. A Associação passa a ser controlada, na
qualidade de seus serviços pelo Tribunal de Contas da União.

Realmente, a proposição aprovada pelo Congresso Nacio
nal, aliás, registro, fui o seu Relator, defme o futuro do Sarabe
conseqüentemente de um modelo para as instituições de vanguar
da no País. Contra o Sarab aliam-se aqueles que vivem da expro-
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priação da saúde e transformam o homem em produto de lucro e
aqueles que se elegem na anarquia, confundindo deliberadamente
autoridade com autoritarismo e competência com vinculação parti
dária .e entendem como democracia um curral delimitado pelas
cercas da: própria agremiação.

Sr. Presidente, o Sarah Kubitscheck está exportando tecno
logia para os Estados Unidos. O hospital conseguiu desenvolver
métodos e equipamentos inéditos no Primeiro Mundo.

Sr. Presidente, a cidade do Recife vai ter também um Sarah
Kubitscheck. O Secretário de Saúde do Recife, Dr. Guilhenne Ro
balinho, esteve reunido com o Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, Desembargador Luiz Belém de Alencar, para compati
bilizar a área da Ilha Joana Bezerra para construção do novo f6
rum com a do Hospital Sarah Kubitscheck.

A receptividade por parte da Justiça foi grande. E vai ga
nhar o Recife com dois empreendimentos de grande porte. Partici
param ainda da reunião os Secretários João Braga, da
Infra-Esb:ulllra, e Dorany Sampaio, de Assuntos Jurídicos. O Hos
pital Sarah Kubitscheck é o melhor do Brasil em atendimento na
área de traumatologia e não cobra da comunidade.

Sr. Presidente, o Prof. Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior é
um exemplo do poeta grego, subiu a montanha para melhor ver a
plaIúcie e sobre ela projeta luz e sombra, gesto da solidariedade
humana que relega afrontas e torna mais nobre a convivência entre
os homens. O homem público, como o Prof. Dr. Aloysio Campos
da paz Jónior, é o seu povo, e quando sua inteligência e atividade
profIssional têm projeção ética e social da comunidade também re
velam a grandeza de um destino histórico. Poucas pessoas identill
cam-se tanto com o seu povo e e sua própria criação, o Sarah
Kubitscheck, quanto Aloysio Campos da Paz Júnior.

Na minha longa vida pública conheci poucos homens como
Aloysio Campos da Paz Júnior.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃo SESSIM (pPR - RJ. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o convênio entre
a União e o Estado do Rio de Janeiro, destinado a combater o cri
me organizado através do uso de força militar, precisa ser revisto e
redimensionado.

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a população mais
afetada pela violência urbana não é da classe média, mas aqueles
que são obrigados, por sua condição econômica, a morar nas fave
las. Sem querer gastar dinheiro com essa imensa população pobre,
parece que as autoridades s6 tomam conhecimento do problema
quando a violência desce o morro.

Ao invés de urbanizar as favelas, instalando delegacias, es
colas e hospitais, o poder civil simplesmente as abandona ao crime
organizado. Ora, os moradores do morro são cidadãos brasileiros
como quaisquer outros, tão necessitados de saóde, esgotos e poli
ciamento quanto aqueles que moram n~sJ?lI,Írrosde classe média.
Não se pode tratar as áreas habitachUfpelos pobres como um terri
tório inimigo, e para lá mandar as Forças Annadas.

Aliás, dos militares deveria ser cobrado, e com rigor, um
maior controle sobre os seus armamentos, diariamente desviados
para as mãos de trafIcantes. Isso não é segredo para ninguém.

A grande fonte de renda para o crime organizado é o tráfIco
de cocaína, e todos sabem que não existem plantações de coca nas
favelas. Para chegar ao Rio, a droga atravessa praticamente todo o
Pais, da Bolivia e Colômbia até o oceano Atlântico. É de nossas
fronteiras que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica deveriam se
ocupar, impedindo o ingresso de armas e drogas no País.

Não é função do Exército se ocupar do policiamento, assim
como não é função da polícia se ocupar da guerra. Quando a polí
cia não funciona bem, cumpre corrigir suas falhas, e não convocar

o Exército, os bombeiros ou os escoteiros para desempenhar fun
ções policiais.

O que vemos, entretanto, é o envio periódico de recrutas
adolescentes fortemente annados às favelas, em invasões que ape
nas intimidam temporariamente as operações do tráfico.

Compreendo os esforços do Sr. Marcello Alencar, Governa
dor de meu Estado. Compreendo também as boas intenções da
União ao destinar as Forças Annadas ao controle da violência.
Mas não há como deixar de notar o equívoco estratégico na forma
como vem sendo levada adiante essa tentativa de pacillcação do
Grande Rio. Tráfico de annas e de drogas, quando já dentro do
País, é competência da Polícia Federal e não do Exército.

A inefIciência da ação militar pode ser medida pelos índices
de criminalidade, que, ap6s um recuo inicial, voltam a subir assim
que os recursos retornam às casernas. Se quisennos a paz, não po
demos continuar a caracterizar uma silllação de guerra civil. Nesse
caminho, a única paz possível será a paz dos cemitérios.

A ocupação dos morros, sem um projeto amplo para melho
rar as condições de vida dos favelados, serve apenas para desgas
tar ainda mais as autoridades públicas. É como enxugar gelo. Mais
efeito teria, por exemplo, a mobilização dos soci61ogos do Progra
ma Comunidade Solidária em tomo de uma proposta de melhoria
das co~diçõesde vida nas periferias das grandes cidades.

E aí que deveriam estar sendo aplicados os recursos do Fun
do Social de Emergência, St's e Srs. Deputados. Foi para resolver
esse tipo de problema que esta Casa concordou em desviar para os
cofres da União, até o fInal do ano, o dinheiro destinado aos Esta
dos e Municípios. Pois bem, o Grande Rio tem todo o direito de
reivindicar o uso da FSE para resolver esse problema gravíssimo,
ao qual a mídia s6 da importância quando transborda para os bair
ros de classe média.

St's e Srs. Deputados, ao invés de mostrar sua face annada,
a União deveria provar que é capaz, numa emergência, de gerar
empregos para os moradores das favelas, de colocar seus fIlhos na
escola, enfun, de garantir-lhes cidadania. Já seria um passo em di
reção à conquista de credibilidade, por parte das autoridades. Seria
uma esperança.

O que todos os habitantes do Rio pedem é menos truculên
cia e mais inteligência. O m;upI problema.não são as balas perdi
das que atingem a classe média, mas sim o tiroteio da guerra
vivida, todos os dias, por uma enorme parcela dos habitantes do
meu Estado. É bem pior morar num morro, sem iluminação públi
ca, orelhões e delegacias, do que se expor a evenlllais arrastões na
praia de Ipanema.

O projeto "Rio Orla" construiu ciclovias e quiosques à beira
da praia. Ótimo. Mas a cidade tem mais urgência de um projeto de
reurbanização das favelas, que permita nelas a circulação não s6
das radiopatrulhas, mas também do caminhão de gás, das ambu
lâncias, do transporte público. Todos n6s sabemos que o dinheiro
sempre existe, quando há vontade política. Inclusive, sabe-se da
existência de mais de 600 milhões de dólares em verbas estrangei
ras destinadas ao Brasil, esperando apenas por projetos que as req
uisitem.

A vontade política também pode ser conseguida, pois todos
n6s, de todos os partidos, queremos que a maravilhosa cidade do
Rio de Janeiro volte a ser conhecida por suas maravilhas, e não
pela violência. Nas favelas, Sr. Presidente, não deve ser buscado
nenhum exército inimigo. Lá existem pessoas, famílias, crianças
precisando de empregos, de educação, de iluminação pública,
de água limpa, de esgotos. Precisando, enfim, da presença do
Estado; mas de um Estado amigo, e não de um Estado inimigo,
que vê a pobreza ora como caso de polícia, ora como caso de
guerra civil.
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Mais sensato, Sr"s e Srs. Deputados, seria incorporar, atra
vés da urbanização, as favelas às cidades brasileiras, ao invés de
mantê-Ias como espécie de senzalas, aonde os senhores s6 fazem
sentirem a sua presença através do chicote do feitor.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a ca
pital baiana teve ontem decretado estado de calamidade pública
em função da tragédia ocorrida na Baixada do Bom Juá, no bairro
Areal do Retiro.

Duas ruas inteiras, com cerca de cinqüenta casas, foram so
terradas ontem à tarde, quando desmoronou uma encosta de pelo
menos 150 metros de altura.

A tragédia ocorreu no início da tarde, por volta das 13h,
quando chovia muito em Salvador. Toneladas de terra cobriram as
duas ruas que ficam bem abaixo da encosta.

Equipes do Corpo d::- Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Mi
litar, além de moradores, começaram a procurar sobreviventes mi
nutos após a tragédia, com pás, picaretas e mãos. O local é de
difícil acesso para máquinas escavadeiras, e havia perigo de mais
desabamentos, pois a chuva não cessou durante a tarde toda. À
noite, o trabalho de resgate ficou prejudicado pela iluminação pre
cária, pois havia risco de explosões, devido ao vazamento de gás
na região.

Até o início da noite o Corpo de Bombeiros já havia retira
do treze corpos dos escombros e ainda dezessete pessoas com
vida. Entretanto, o chefe do Grupamento de Busca e Salvamento
acredita que existam ainda quarenta corpos soterrados.

É um momento de grande aflição para o povo baiano, que
vem sofrendo nos últimos dias com as chuvas em sua capital, en
quanto o interior sofre com a estiagem.

Senhor Presidente, metade da população de Salvador, cerca
de 1,5 milhão de pessoas, vive em áreas de encostas. Nos últimos
dias, com as chuvas intensas, foram registrados mais de quatrocen
tos deslizamentos.

Com a continuidade das chuvas, a população corre o risco
de novas tragédias, aumentando muito o número de desabrigados.

Quero, portanto, deixar registrada nossa preocupação e re
querer ao Governo Federal que se enpenhe na liberação de recur
sos para contenção de encostas na Capital baiana.

Desejo, também, solidarizar-me com as famílias do bairro
Areal do Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa também se
solidariza com todos os que vêm sofrendo no Estado da Bahia.

O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PL - 00. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em
meio ao desânimo, quase desespero, de criadores e produtores ru
rais com a indefmição de uma política agricola para este País, me
rece registro a comemoração dos cinqüenta anos da Exposição
Agropecuária de Goiás.

Quem lá esteve, Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, pode
constatar que os criadores trabalham duro e com seriedade, espe
rando, ansiosos e não parados, pelas decisões do Governo que se
fazem cada vez mais urgentes nessa área.

Lá encontramos respostas para cóticos do esforço da Ban
cada Ruralista e da Frente Parlamentar da Agricultura em aoNdar o
Brasil a salvar nossa agricultura. É gente que trabalha, sua a cami
sa, produz para encher os celeiros e abastecer os armazéns, enflill,
alimentar o povo. É gente que no meu Estado de Goiás desenvol
veu um rebanho bovino que está, sem favor nenhum, entre os me
lhores do mundo.

E o que espera essa gente, o que pede essa gente? Pede ape
nas, espera tão-somente que se estabeleça uma política definitiva
para a nossa agricultura que contemple as reais necessidades de

nossos produtores e do Brasil. É nesse sentido, estou certo, que es
tamos agora mesmo caminhando, mercê das negociações em curso
com o governo.

O que acreditamos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é
que no momento deparamos com uma oportunidade histórica de
ajudar o Governo a estabelecer metas, definir prioridades, regula
mentar mecanismos de fmanciamentos, estabelecer a equivalência
preço/produto e a garantia de preços mínimos e, com serenidade e
firmeza, deslanchar um processo de resgate dos velhos compro
missos, nunca cumpridos com nossa agricultura.

Tudo que se prometeu, tudo que se falou neste País, em
muitos anos, pode estar agora a nossa frente, se as neg~iações em
curso com o Governo forem entendidas como ilm passo à frente
no estabelecimento de um diálogo permanente entre o Congresso e
o Executivo.

O pano de fundo, o exemplo de eficiência, coragem e traba
lho está aí mesmo: a Exposição Agropecuária de Goiás, onde·gen
te simples e honesta do campo responde, com o produto de seu
trabalho e esforço, a quaisquer dúvidas e questionamentos.

Eles estão fazendo a sua parte. É hora de nós, Parlamentares
e Governo, também fazermos a nossa.

O SR. OLÁVIO ROCHA (PMDB - PA. Pronuncia o se~·

guinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a
tribuna para protestar, em nome do povo paraense, contra a infeliz
decisão tomada pela Caixa Econômica Federal de extinguir sua
Superintendência Regional no Estado, instalando, em substituiç~o

a ela, apenas um "escritório de negócios" para atender a todo o Es
tado do Pará.

É uma medida que está sendo criticada e repudiada por to
dos nós, em razão dos transtornos que irá causar ao povo paraense.
Não poderia deixar passar em branco essa lamentável posição as
sumida pela Caixa Econômica Federal contra o nosso Estado.

Sr. Presidente, inúmeras são as razões que poderia alegar
contra essa medida que desfavorece o povo paraense. Entretanto,
comento apenas uma nota publicada no jomal O Liberal, edição
de 30 de maio de 1995, página 3. Ressalta a nota que, se a Caixa
Econômica continuar a proceder da forma que vem procedendo,
acabarã retirando do Estado até o seu edifício, pois, enquanto pri
vilegia o Estado do Maranhão com dois escritórios de negócios e o
Estado do Ceará com três, ficamos com apenas um para servir
todo o Estado. O problema não acaba aí. Além de sermos preteri
dos, a Caixa cria ainda problema para o Município de Marabá, que
de agora em diante estará subordinado ao escritório de negócios
instalado em São Luís do Maranhão, o que dificulta ainda mais a
vida dos cidadãos Marabaenses. Eles terão agora de ir à São Luís
do Maranhão todas as vezes que tiverem de assinar contrato·com a .
Caixa Econômcia Federal.

É fantástico esse modelo de administração que vem sendo
utilizado pela Caixa Econômica FederaL Enquanto o Sr. Presidne
te da República busca descentralizar e desburocratizar a AdInínis
tração Federal, a Caixa adota procedimento contrário, de quanto
mais complica, melhor.

Ora, Sr. Presidente, não posso nem poderia ficar calado
diante desse tipo de decisão que só prejudica, seja ela tomada por
qualquer órgão voltado para atender a sociedade, ainda mais quan
do é imposta logo no meu Estado. Como se já não bastasse o fe
chamento de agências do Banco do Brasil pelo interior do País,
que atingiu também o Pará, agora é a Caixa Econômica que vem
com uma decisão desastrosa dessa, frustrando ainda mais as ex
pectativas do nosso Estado.

O Estado do Pará, que já se encontra debilitado economica
mente, além dos problemas sociais que tem para solucionljI, foi·
pego de surpresa com esta medida. O Sul do Pará tinha apenas
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uma agência da Caixa Econômica Federal. Ela ficava no Municí
pio de Marabá e atendia, de uma fonna ou de outra, satisfatoria
mente, a 32 municípios do sul e sudeste do Estado. E agora sem
ela, como ficarão esses Municípios? Que estudos foram feitos pela
Caixa para determinar que o Estado do Pará deveria ter apenas um
escritório de negócios? Por que os outros Estados foram mais pri
vilegiados? O que falta ao Estado do Pará para merecer os mesmos
privilégios? •

Sr. Presidente, a direção da Caixa Econômica deveria ouvir
o povo do Pará para saber da necessidade de suas agências lá ins
taladas, e não sair fechando as únicas existentes. Deveria fechar,
sim as grandes agências, os seus elefantes brancos, que ostentam
luxo e em nada contribuem para o homem do interior do País. A
Caixa Econômica sabe muito bem que ela, assim como o Banco
do Brasil, é necessária nessas regiões para levarem até lá desen
volvimento. Mas o Banco do Brasil, no lugar de ser órgão de
apoio para o desenvolvimento econômico e social nas regiões mais
carentes, é o terror dessas regiões.

Não é com a retirada ou fechamento de agências e privile
giando alguns Estados que ela estará contribuindo para o cresci
mento sócio-econômico do País. A direção da Caixa Econômica
deveria saber que, ao subordinar o Município de Marabá ao escri
tório de São Luís do Maranhão, estará prejudicando diretamente
não só o Município, mas todo o Estado do Pará.

Para finalizar, faço um apelo à direção da Caixa Econômica
Federal para que reveja sua decisão, instalando mais um escritório
de negócios no nosso Estado e que o Município de Marabá volte a
ser subordinado a um desses escritórios. Também quero reiterar o
pedido à Presidência do lBanco do Brasil para reabrir os postos de
atendimento nos Municípios de Abel Figueiredo e São Domingos
do Araguaia.

O SR. RICARDO BARROS (BlocoIPFL-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, desejo registrar desta
tribuna a visita do Sr. Fernando Henrique Cardoso ao Município
de Apucarana. O povo paranaense, sereno e trabalhador, viu o Pre
sidente, eleito pela grande maioria do Estado, inaugurar a primeira
Vila Rural do Brasil, ato coroado de sucesso.

Naquela oportunidade, tivemos a alegria de ver mais de du
zentos Prefeitos sendo cumprimentados por S. Ex· e pelo Gover
nador Jaime Lerner. Tenho ce~~ de que aquele aperto de mão
acendeu em cada um deles a esperança de também construírem em
seus Municípios uma Vila Rural. O Sr. Fernando Henrique Cardo
so estava ali para testemunhar o compromisso desses Prefeitos.
Teremos, assim, mais de duzentas Vilas Rurais no Paraná, com o
resgate da dignidade do homem do campo, que terá uma casa para
morar, uma área de aproximadamente meio hectare para plantar
sua cultura de subsistência, como milho, ter a sua pequena criação
de galinhas e porcos, enÍlD1, proporcionar uma vida de melhor
qualidade à sua família. Tenho certeza de que, com o apoio do Mi
nistro José Eduardo de Andrade Vieira e do Presidente do Incra,
que lá estavam presentes, conseguiremos apoio para as Prefeituras
e o Governo do Paraná, no sentido de que esse programa se multi
plique e se tome um exemplo para o País.

Quero registrar também que o Partido da Frente Liberal
vem crescendo de forma consistente e clara. No encontro do PFL
do Nordeste, ocorrido em Natal, contamos com a presença das
suas mais importantes lideranças, mostrando seu interesse pelo de
bate com aS'bases sobre as questões que afligem o partido em todo
o País, sendo li 'Principal a que diz respeito aos juros, porque vem
criando dificuldades àqueles que geram emprego e oportunidade
para o cidadão que pretende alimentar com dignidade sua família.

Baseado em uma propositura de minha autoria, foi elabora
da uma moção de apoio ao Ministro Raimundo Britto, pela fo~

fume e determinada com que vem conduzindo a greve dos petro
leiros no País.

Na segunda-feira, toda a cúpula do PFL- o Presidente da
Câmara dos Deputados, Luís Eduardo, o llder Inocêncio Oliveira,
o Presidente do Partido, Jorge Bornhausen - foi ao Rio de Janeiro
para filiar ao partido o Prefeito da cidade, César Maia, além de di
versos Prefeitos da Baixada Fluminense, Vereadores, lideranças e
ex-Ministros. O PFL do Rio de Janeiro toma corpo e certamente
terá a oportunidade, já na próxima eleição, de governar aquela ci
dade, que é o portão de entrada, o cartão de visita do Brasil para os
turistas estrangeiros que aqui chegam. Hoje, tivemos o privilégio
de refiliar ao Partido o Deputado Saulo Queiroz, do Mato Grosso
do Sul. S.Exa é bem-vindo. É mais uma Deputado que cerra filei
ras conosco.

O PFL tem demonstrado uma coesão inequívoca nesta
Casa, acreditando que a ação liberal é o caminho mais curto para
eliminar a desigualdade social. Por ações decididas e efetivas de
seus membros, a ideologia liberal é aquela que pode resgatar com
mais rapidez a igualdade social.

A realização desses eventos foi muito importante para o
nosso partido - no último fmal de semana no Paraná, no Rio de Ja
neiro, na segunda-feira; e hoje, na Presidência do partido, com a
filiação do Deputado Saulo Queiroz. Gostaria de reafnmar que o
PFL quer ajudar o Presidente Fernando Henrique Cardoso a go
vernar e a atravessar o mais rapidamente possível esta fase de in
certeza e turbulência, a flD1 de colocannos o nosso País no
caminho da modernidade. É esse, sem dúvida, o norte do Partido
da Frente Liberal e dos partidos majoritários nesta Casa, e vai ser a
esperança de cada brasileiro num futuro melhor.

O SR. OSVALDO BIOLCHI(BlocolPTB-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero cum
primentar a todos principalmente o Deputado Elísio Curvo, do
PTB de Mato Grosso do Sul, uma figura ímpar do nosso Partido.

Como já é sabido pela sociedade, e a imprensa vem noti
ciando diariamente, estamos presenciando a pior crise que o setor
agrícola já viveu, com sérios prejuízos para todos os segmentos da
economia brasileira.

Os agricultores não têm dinheiro para saldar os seus com
promissos. O alto custo dos fmanciamentos, o baixo preço dos
produtos agrícolas, mais a carga tributária, mais as péssimas con
dições das estradas, formam um conjunto de fatores que inviabili
za economicamente a nossa agicultura. Sem faIarmos na falta de
armazéns para estocannos as nossas safras, e na falta de diversifi
cação de nossa agricultura.

Vejo com tristeza homens do campo venderem suas pro
priedades, os seus implementos agrícolas e, em muitos casos, "en
tregarem" suas terras para o banco, para poder cumprir os prazos
de pagamento. Homens acostumados com as lides da terra, se
vêem hoje constrangidos, envergonhados por não poderem saldar
suas dívidas. Uma vida inteira dedicada ao plantio e agora, graças
à falta de uma política agrícola adequada, onde os juros escorchan
tes inviabilizam os fmanciamentos, destroem o patrimônio e os so
nhos de vidas voltadas para o trabalho. Alguma coisa está mal.

A reforma tributária é uma necessidade urgente. Os encar
gos fiscais e tributários impedem um maior desenvolvimento de
nossa produção primária. No Rio Grande do Sul, o produtor, ao
vender a soja, o trigo, o feijão ou outra cultura, paga de ICMS
17%. Ao trazer insumos básicos, ou sementes, de fora do Esta
do, paga 6% de ICMS. Até os implementos agrícolas sofrem
tributação de 5% de IPI. Se o produtor exporta, maior é o im
posto.

Além disso, paga o frete, uma taxa de 9,6% do valor total.
Paga 2,3% para o INSS. Paga 2,65% de PIS e COFINS sobre pro-



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 10 11843

dutos agrícolas. Na compra de um trator paga 17% de ICMS. Paga
Imposto de Renda. É imposto e encargos demais.

Para termos uma melhor visão do sério problema dos im
postos que sufocam os nossos produtores, tomemos como exem
plo alguns países europeus:
Inglaterra Zero
Suíça Zero
França 5,5%
Espanha 6%
Holanda 6%
Alemanha 7%
Portugal 8%

No Brasil, dependendo do produto, do peso dos insumos no
custo da produção, a carga tributária efetiva chega a 25%.

Apesar de sermos um país agrícola, estamos sufocando os
produtores rurais, agravado com as altas taxas de juros cobradas
pelos bancos. Estamos dando os primeiros passos para a solução
do problema. As negociações com o Governo estão em fase adian
tada, entretanto, não chegamos a uma solução defmitiva.

Muito ainda temos de fazer. Mas passo a passo vamos che
gar a um denominador comum.

Os reflexos da nossa atual política agrícola estão aí, escan
carados. Nas cidades do interior, com a crise agrícola, o comércio
está parado. Com o comércio em recessão, a indústria não usa a
sua capacidade total. Vem o desemprego. Vem a falta de dinheiro.
Vem o pior, a desesperança.

Há quase uma unanimidade no País: os juros precisam bai
xar. A reclamação é geral, indústria, comércio, agricultura, pecuá
ria e todos os meios de produção. O. País está parando. O
desemprego campeia tanto nos campos, como nas cidades. A crise
aumenta. É hora de ação. O Governo tem de compreender que a
cada dia que passa a situação piora.

Temos outras unanimidades, como a do excesso de encar
gos, impostos, taxas, emolumentos. É imposto demais, burocracia
demais.

A reforma constitucional é o instrumento adequado para
modernízannos o País. Este é o momento. Vamos aproveitar para
dar aos produtores as condições adequadas para alavancarmos a
economia do País. O Brasil deve entrar numa nova era de moder
nidade e de ação, com justiça para todos, devendo começar pelas
medidas do Governo e do Poder Legislativo, a quem compete via
bilizar os projetos para o seu desenvolvimento.

No Rio Grande do Sul, centenas de agricultores saíram às
ruas nos últimos dias em sinal de protesto contra a atual situação
de nossa economia. Só a queda da TR nos empréstimos bancários
não é o suficiente. É preciso mais. Uma política de acordo com a
realidade de nossa gente, uma diretriz fume para que possamos in
vestir no campo, os juros baixos são ações urgentes que a agricul
turaexige.

Nos últimos meses as vendas da indústria gaúcha tiveram
quedas significativas. Somente no setor de máquinas agrícolas
houve uma recessão de 54%, numa evidente crise que assusta a
sociedade brasileira, pois o fenômeno é nacional. A arrecada
ção do ICMS, por conseguinte, também caiu a níveis sem pre
cedentes.

Recentes dados fornecidos ao Ministério da Fazenda regis
tram o crescimento da inadimplência entre as pessoas físicas. Em
abril os cheques sem fundo chegaram a 1,5% do total do volume
compensado, somando mais de 20 mil pessoas sem condições de
saldar suas dívidas.

De janeiro a abril deste ano, o número de pessoas físicas e
jurídicas com títulos protestados em cartório no País, cresceu 80%,
totalizando 2 milhões 158 mil e 759. Com certeza, grande parte

desses números refere- se a produtores rurais, acusados diante das
enormes dívidas que lhes são cobradas.

Srs. Deputados, esse quadro que de modo breve relato nos
mostra a situação dos produtores rurais. Estamos diante da falên
cia do modelo de fmanciamento, o e endividamento agrícola está
gerando uma das maiores crises que já se assistiu no País.

Entendo, por essas razões, que temos a obrigação de isentar
os produtores rurais de grande parte dos pesados tributos, pois as
conseqüências se fazem sentir no conjunto da sociedade brasileira.

A desnutrição é uma realidade no País, chegando em alguns
Estados a atingir 47%, em especial no Norte e Nordeste. O êxodo
rural é outra grave conseqüência. E a origem do problema está no
campo, na produção, asfIXiando os agricultores com impostos in
justos.

Temos a rara oportunidade de fazer uma reforma tributária
e fiscal. Temos, Srs. Deputados, a obrigação de repensar o País e
apresentar uma legislação moderna, leve e que consiga fazer a ver
dadeira justiça, com impostos e tributos de acordo com a realidade
brasileira.

Repensemos o Brasil.
A SRA. JANDlRA FEGHALI (pcdoB - RJ. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, nobres colegas, na verdade, venho a
esta tribuna expressar meu veemente protesto contra as atitudes do
Governo Fernando Henrique Cardoso diante da greve dos petrolei
ros.

Tentei rememorar na história, mesmo na história da ditadu
ra militar ou no Governo Collor, mas, comparando com as atitudes
deste Governo, não há nenhum fato semelhante.

Mesmo nos Governos mais autoritários, não era esta relação
com o movimento sindical. É difícil aceitar um Governo que busca
a imagem de democrata, mas ameaça sindicalistas de prisão e os
sindicatos de recolhimento de seu patrimônio, mobiliza o Ministé
rio Público, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República,
quando a única medida que deveria tomar era sentar à mesa e pro
mover negociações. Afmal de contas, a responsabilidade pela gre
ve dos petroleiros é deste Governo, que desrespeitou acordos
anteriores. O ex-Presidente Itamar Franco, há dois dias, reafirmou
ao próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso a existência
desses acordos. E a greve foi deflagrada sem que a PETROBRAS
pudesse se preparar, assim como ocorreu em outros momentos, o
que provocou a vulnerabilidade de sua imagem e a de seus traba
lhadores, somando-se a isso a aprovação da emenda que propõe a
quebra do monopólio estatal do petróleo.

Além disso, este Governo, segundo afumam alguns articu
listas da grande imprensa, veste-se com a roupa da ex-Primeira
Ministra inglesa Margaret Thatcher, tendo em vista que está
pretendendo esmagar - e a palavra é esta - e massacrar o movi
mento sindical brasileiro. É inaceitável para nós, representantes do
movimento popular, que a responsabilidade pela insuficiência no
abastecimento de combustíveis nos postos de gasolina e de gás de
cozinha, pelas mas à espera de um botijão de gás, pela paralisação
da indústria e pela dificuldade de funcionamento da economia re
caia sobre os petroleiros. Se há algum responsável, hoje. por essa
situação, foi a linha de confronto e de impasse em que o Governo
jogou esse movimento grevista.

E digo mais: a morte do Superintendente de Recursos Hu
manos, hoje pela manhã, mostra, mais uma vez, uma responsabili
dade do Governo. Não sei se esta Casa sabe, mas esse
Superintendente era o único que fazia o diálogo entre os trabalha
dores e a empresa. Por isto ter ocorrido, num momento de greve, o
Sr. Ministro Raimundo Brito, de Minas e Energia, foi pessoalmen
te à Petrobras e exerceu uma pressão absurda sobre esse Superin
tendente, que era cardiopata e fazia uso de marcapasso. Dizer que
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a morte desse funcionário se deu pelo movimento grevista é de um
cinismo inaceitável para nós. A sua morte significa a ausência de
negociação pelo Governo. Parece-me que o Sr. Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso, esqueceu-se da palavra diá
logo, da palavra democracia e da palavra sensibilidade aos anseios
da luta popular.

Quero realçar, Sr. Presidente, que o quadro salarial dos pe
troleiros não é, na sua média, o que dizem por aí. A média salarial
nas refinarias é baixa. Uma grande parte de funcionários está,
hoje, nas mãos de agiotas e com grandes dívidas. Dizem que os
petroleiros são marajás e que esta greve é política no sentido estri
to é simplesmente não compreender a realidade e a dificuldade por
que passam os trabalhadores, a realidade de recessão a que o Pais
está submetido, com uma taxa de juros que está escorchando todo
o setor produtivo, como também Governadores e Prefeitos, e é não
entender que este Governo, que quer passar o trator e o rolo com
pressor sobre este Congresso e a sociedade, levou uma greve a
uma situação de confronto e impasse, à qual estamos tentando,
como Parlamento, dar uma saida, que não está fácil, porque o G0
verno se mantém em uma postura extremamente intransigente.

Portanto, quero deixar aqui uma palavra muito clara de que
isso que o Governo fez, ao mobilizar forças repressivas, o Ministé
rio Público, a Procuradoria, e dar ordem de prisão a sindicalistas,
não tem comparativo na História do Brasil, principalmente em Go
verno que se dizem democratas.

Era o o que tinha a dizer.
O SR. HERCULANO ANGHlNETIl (psDB - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, pela segunda ocasião, voltamos a ocupar essa tribuna para
solicitar a flexibilização do depósito compulsório que incide sobre
a caderneta de poupança.

Como certamente é do seu conhecimento, o Banco Central
do Brasil duplicou o percentual do compulsório, passando-o de
15% para 30%, entre julho e setembro do ano passado.

Quase 7 bilhões de reais estão repousando no cofre do Ban
co Central.

Perto de 100 mil imóveis poderiam estar sendo edificados,
gerando número superior a 800 mil novos postos de trabalho na
construção civil.

O número é alarmante e é veradeiro.
No próximo dia lO de julho, o Plano Real completa um ano.
Aproveitando este ensejo estamos enviando ao Sr. Presiden-

te da República solicitação para que o compulsório seja imediata
mente flexibilizado.

Desta forma, o Pais estará comemorando de maneira bri
lhante o primeiro aniversário do real: criando milhares de empre
gos.

Passemos agora ao segundo e último tema desta nossa men
sagem aos nobres colegas.

Trata-se da conversão da dívida externa do País para aplica
ções em programas sociais.

Desde julho de 1991, através da Resolução nO 1.840, o Ban
co Central do Brasil permite a conversão dos juros pagos pela nos
sa dívida externa para aplicação em projetos do meio ambiente.

Ora, por que não fazê-lo também para a área social?
Será que a saúde, o saneamento básico, a educação, a des

nutrição e outros graves problemas sociais que infelizmente afli
gem boa parte de nossa população são menos relevantes do que o
meio ambiente?

As nações ricas, credoras do Brasil, já manifestaram pública
e formalmente sua intenção de converter a dívida de paises em de
senvolvimento. Esta manifestação está contida em documento das
Nações Unidas, denominando "Declaração Mundial sobre a So-

brevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança nos Anos
90 e Plano de Ação para sua Implementação". Esta declaração foi
gerada em setembro de 1990, em Nova Iorque, durante o 'Encon
tJ;Q Mundial de Cúpula pela Criança".

Lamentavelmente, o Brasil até hoje não se moveu neste
sentido.

Assim sendo, estamos enviando documento à Secretária
Nacional do Bem-Estar Social, para que a mesma se mobilize"'em
busca destes recursos.

Temos a absoluta convicção de que, desta forma, recursos
novos poderão ser alavancadas para a área, social, inclusive para o
Programa Comunidade Solidária.

Esperamos que o Governo faça uso eficaz deste dinheiro
novo, contemplando projetos de geração de renda, e defenestrando
defmitivamente a miséria deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ao refletir
sobre o processo de votação das emendas constitucionais que esfá
ocorrendo no Congresso Nacional, e levando em conta as razões
dos votos divulgados pela imprensa expostas pelos corredores e
nas conversas de pequenos grupos, freqüentemente nos pergunta
mos: o que efetivamente está sendo votado no Congresso Nacio
nal?

Certamente a ''bancada ruralista" votou muito mais pe.ra re
duzir o seu débito para com o Banco do Brasil do que para "flexi
bilizar' I o monopólio das telecomunicações ou para liberar a
navegação de cabotagem a barcos de nacionalidade estrangeira.
Da mesma forma, diversos Parlamentares do PMDB votaram mui
to mais no aumento dos recursos orçamentários para o Ministério
dos Transportes, comandado por Odacir Klein, e por uma maior
participação na indicação de cargos do segundo e terceiro escalão,
do que na proposta liberalizante do Governo FHC.

Deve-se destacar que muitos votaram segundo suas convic
ções, sem barganhá-las por cargos, recursos, obras locais, acerto
de débitos, etc. Entretanto, é necessário ressaltar que nenhum dos
grupos movidos apenas em nome de suas convicções tinha votos
suficientes para fazer prevalecer seu ponto de vista. No vácuo des
tes grupos mais ideológicos formou-se em conjunto amorfo de
Parlamentares impulsionados por interesses paroquiais, eleitorei
TOS e, em alguns casos, até mesquinhos e pessoais, mas com capa
cidade e número suficiente para decidir o processo de reforma
constitucional. Em tomo deste grupo formou-se um grande balcão
de negócios, intermediado pelos líderes dos partidos que consti
tuem a base de apoio do Governo e capitaneado por diferentes Mi
nistros com o poder de decidir Sbbre reivindicações imediatas e
localizadas, tudo com o beneplácito do Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso.

As reformas econômicas propostas pelo Governo provavel
mente serão aprovadas e dependerão, em sua maioria, da regula
mentação pela via da legislação ordinária ou complementar,
perpetuando o balcão de negócios instalado no Congresso, Fernan
do Henrique Cardoso corre risco de aprovar as reformas constitu
cionais e ficar prisioneiro do método utilizado, refém do
fisiologismo, dos interesses paroquias do coporativismo da banca
da ruralista, do ''toma-Iá-dá-cá'', que jurou abolir do cenário políti
co brasileiro. Esta é uma contradição básica do Governo FHC, que
assumiu com a "aura" de grande estadista, com capacidade e pas
sado para colocar a política num patamar elevado de dignidade e
grandeza, tanto pelos objetivos propostos, como pelos métodos
utilizados para alcançá-los. Entretanto, amesquinha-se, apresenta
se como um poder nanico, trocando benesses e submetendo-se ao
pior dos corporativismos: aquele patrocinado pelo ultrapassado fi-
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siologismo e pelo clientelismo ainda dominante na política nacio
nal.

Entretanto, as piores conseqüências destas e destes métodos
não são para o Governo, mas efetivamente e concretamente para a
maioria do povo brasileiro que está acreditando na mudança, sem
que de fato nada esteja sendo mudado. A Nação brasileira conti
nua sob o império do subdesenvolvimento político, pois de um
lado o Governo utiliza o discurso da modernidade na ordem eco
nômica, de outro mantém velhas e nefastas práticas políticas. Só
que um não é compatível com o outro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO LOPES (pDT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados, abordo, hoje, ques
tão que a meu ver preocupa a todos os brasileiros que dispensem
um mínimo de atenção ao futuro do nosso País. Refiro-me às con
seqüências desastrosas da política de altos juros do Governo Fede
ral. Assistimos, desde a implantação do Plano Real, a uma
elevação da taxa de juros. Isto, de um lado, leva o Governo Fede
ral a perder sua capacidade de investimento, porque compromete
recursos com a dívida interna. De outro lado, deixa asfixiados os
Governos Estaduais que negociaram suas dívidas com o Governo
Federal e, logo após, vêem o serviço da dívida subir espantosa
mente. Portanto, eles deixam de ter papel ativo neste momento da
vida nacional, exatamente quando poderiam desenvolver-se e apli
car recursos numa política de estímulo à atividade econômica e de
investimentos na área social. Já que o Governo Federal assim não
age, pelo menos os Governos Estaduais poderiam fazê-lo. Entre
tanto, não o fazem, nem podemfazê-Io neste momento, porque es
tão duplamente asfIxiados pela alta do serviço da dívida, que
compromete parcela crescente das suas receitas, e pela redução da
arrecadação. Esta nos Estados e Municípios vem caindo, porque a
atividade econômica sobre o impacto da irresponsável política de
manutenção de juros altos. Mantêm-se juros altos, visando-se a
uma insustentável paridade cambial, para atrair o capital especula
tivo estrangeiro, pata cobrir o rombo da balança de pagamentos.
Este rombo nos deixará, num futuro próximo, em situação muito
difícil, porque não serão capitais especulativos, capitais de curto
prazo, que cobrirão os rombos de natureza permanente.

Enquanto o Governo Federal não se convencer de que é
preciso adotar uma política de retomada do crescimento econômi
co, uma política cambial realista, sem uma paridade absurda e arti
fIcialmente mantida, vamos nos aprofundar nessa crise. Se o Plano
Real, quanto à estabilização, der errado - como está começando a dar
-, não digam que a Oposição foi a responsável. Os responsáveis são
os membros da equipe econômica, com vastos cunículos e cursos
em universidades estrangeiras. Quando a situação piorar, procura
rão.acolhida em instituições internacionais, em instituições estran
geiras, enquanto nós aqui fIcaremos mergulhados em dillculdades.

É urgente que esta Casa tome consciência desse problema.
Absolutamente, não se trata de desejar o fim do plano de estabili
zação. Queremos que correções para salvar nossa economia sejam
feitas, porque, se isto não acontecer, não haverá plano de estabili
zação possível num cenário de recessão, desemprego e crise cam
bial. É esse cenário que vemos aproximar-se dia a dia. Só não vê
quem não quer. Só não vêem aqueles que fazem de seus países
um campo de experimentação de teorias, a serviço dos interesses
estrangeiros.

Os técnicos do Fundo Monetário Internacional diziam que o
México era o espelho em que nos devíamos mirar. Agora, já fazem
autocrltica. Eles fazem autocrltica, mas não são mexicanos, nem
enfrentam situação semelhante.

Temos obrigação de chamar a atenção para a necessidade
dessa' correção. Isto não é demagogia, nem irresponsabilidade.

Pelo contrário, é a preocupação do que este congresso participe da
busca de solução. Ninguém quer a volta de uma inflação desen
freada, ninguém quer que o nosso País não consiga programar o
seu futuro. Queremos uma relativa estabilidade monetária, mas
isso não pode ser feito à custa da recessão, das falências, do de
semprego e de uma crise cambial que vai colocar o nosso País 
como colocou o México - de joelhos perante os interesses estran
geiros. Não queremos ver nosso futuro comprometido como está o
do México. Neste país até as receitas decorrentes da venda do pe
tróleo têm de ser depositadas em bancos estrangeiros, como acon
teceu aqui no tempo do Império: quando não podíamos pagar
empréstimos externos, hipotecávamos a renda das alfândegas e
dos portos brasileiros.

Fica o nosso alerta a esta Casa: é necessário encontrarmos
uma saída para esse angustiante problema.

O SR. JOSÉ FRITSCH (pT - se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, subo novamente
a esta tribuna para denunciar a irresponsabilidade do Governo
FHC no trato com o setor produtivo nacional. Diante da quebra
deira geral do comércio e na indústria, sobretudo de micro e pe
quenas empresas, é visível que estamos à beira de um colapso,
cujas conseqüências passam, inarredavelmente, pelo agravamento
dos níveis de desemprego, da violência urbana e da miséria social.
Números divulgados pela Confederação Nacional dos Diretores
Lojistas corroboram nossa preocupação: cerca de 1,5 milhão de
trabalhadores brasileiros vão perder seus empregos nas próximas
semanas.

Reportagem do jornal Diário Catarinense, no último do
mingo, aponta em 130 mil o número de microempresas ameaçadas
de falência diante da extinção das linhas de crédito e da atual polí
tica de juros. Micro e pequenos empresários estão afogados em dí
vidas. Vêem os clientes passarem longe de suas lojas e começam a
fechar suas portas. De acordo com o Sebrae, somente na região
Norte de Santa Catarina seis empresas pediram falência num único
dia.No oeste, a demanda do setor moveleiro encolheu 50% nos úl
timos dois meses, enquanto 5% dos trabalhadores do setor têxtil já
perderam seus empregos. Em Chapecó, cerca de 800 trabalhadores
ficaram desempregados em maio, somente em três frigoríficos da
cidade.

Os números são assustadores. O Presidente da Federação
das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catari
na, Haroldo Neitzke, afmna que o índice de microempresários em
dificuldades vai chegar a 60%, caso não haja.modillcação na polí
tica de juros. No Brasil inteiro, registrou-se um aumento de 15%
no número de pedidos de concordata só no mês de maio. Mas o
atual Governo, Sr's e Srs. Deputados não parece preocupado com
as consequências de sua irresponsabilidade. FHC continua apos
tando na recessão e nos baixos salários. Seu Governo faz a alegria
dos agiotas e do sistema fmanceiro, enquanto desvia os setores
produtivos para um beco sem saída.

Assim como os comerciantes de Brasília. que fecham suas
portas hoje por três horas e saem numa passeata que vai cruzar a
Esplanada dos Ministérios, micro e pequenas empresas de todo o
Brasil iniciam protestos contra a atual política de FHC e compa
nhia. Reitero, mais uma vez, Sr. Presidente, que esse caos só será
evitado a partir de uma reforma tributária séria e de uma política
de incentivo às micro e pequenas empresas, com a reabertura de li
nhas especiais de crédito.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Pronuncia a se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje, um
problema gravíssimo identificado na capital baiana consiste no
fato de somente a quarta parte da população da cidade ser atendida
por rede de esgotos. Como um dos principais sinais a denunciar o



11846- Quinta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

grau extremo de ameaça e prejJízo relaci()nado a essa situação,
merece atenção especial o rio Camurngípe. Foi ele, com o tempo,
transfonnado em um grande canal de esgoto que corre a céu aber
to e vai desaguar no Costa Azul, causando mau cheiro, poluindo
as praias, favorecendo a transmissão de doenças e pondo em per·
manente risco a sa1Íde de toda a população. Sem d1Ívida, é preciso
mesmo reverwr esse quadro o mais rapidamente possível.

Cumpre-me, pois, enaltecer, como uma das mais importan
tes iniciativas do atual Governo do Estado da Bahia, o programa
de saneamento ambiental Bahia Azul, que surge realmente como
solução para esse antigo e preocupante problema. .

Durante o primeiro Governo do atual Senador Antônio Car
los ,Mag~ães, as questões de saneamento tiveram atenção priori
tária com a construção do emissário submarino do Rio Vermelho,
que hoje possibilita a tão ambiciosa obra que vem realizando o
atual Governo.

As águas do Camurngipe seriio interceptadas e conduzidas
através de uma galeria com quatro quilômetros de extensão e sete
metros de profundidade até a estação da Embasa, no rio Vermelho,
onde os esgotos serão acondicionados e, em seguida, lançados ao
mar, a mais de dois quilômetros da costa, através do emissário
submarino. O mesmo ocorrerá com o rio Lucaia.

Incluído entre os compromissos essenciais e mais urgentes
do Governo da Bahia, o amplo conjunto de obras começará preci
samente com a implantação da rede de esgostos nas bacias de Per
nambués, Campinas e Baixo Camurogipe, beneficiando, de
imediato, 240 mil pessoas que moram nos bairros de Pernambués,
Carola, Saramandaia, Brotas, Matatu, Pitangueiras, Campinas de
Brotas, Alto do Saldanha, Candeal, Horto Florestal, Vale das Pe
drinhas, Santa Cruz, Noroeste de Amaralina, ltaigara e Pituba.

Essa arrojada obra para implantação do inteeeptor do rio
Camurigipe e construção da galeria que se estenderá ao longo da
avenida Juracy Magalhães Jr., desde a avenida Antônio Carlos
Magalhães até a estação da Embasa, constitui, sobretudo, a etapa
fundamental da execução do mais ambicioso e abrangente progra
ma de saneamento ambiental da história de Salvador, para o qual
estão previstos investimentos iniciais da ordem de 6,4 milhões de
dólares.

Tomando-se por base os benefícios que serão gerados com
a implementação do referido programa, esses custos tanto se justi
ficam como também se tornam insignificantes ,os inevitáveis trans
tornos aos quais estarão temporariamente submetidas as pessoas
que residem, trabalham ou apenas transitam na área compreendida
pela obra. Inclusive, o Governo já adotou as providências necessá
rias para, com o auxílio da Embasa, da Polícia Militar, do Detran e
da Secretaria Municipal de Transportes, reduzir, ao máximo, os in
côinodos causados à população.

Vale notar, principalmente, que nos próximos cinco anos o
Governo da Bahia terá estendido a rede de esgotos a todos os bair
ros da cidade. Por conseguinte, irá propiciar mais saúde, conforto
e bem-estar para um contingente superior a 2 milhões de habitan
tes, que passarão a contar inclusive com praias limpas e sem polui
ção.

Juntamente aos benefícios em termos de preservação da na
tureza e à efetiva melhoria das condições de vida para milhares de
pessoas, há que se considerar ainda o extraordinário impulso pro
porcionado ao turismo e a conseqüente geração de mais empregos
a partir da revolução iniciada no saneamento ambiental de Salva
dor com a implantação, em breve, do interceptar do rio Camurngipe.

Assim, ao concluir o presente pronunciamento, reitero as
congratulações ao Governo da Bahia pelo acerto da medida que,
seni dúvida, representa a solução para um problema que constitui
uma das nossas principais preocupações no momento e atinge em

especial os segmentos de baixa renda, mais carentes e mais expos-'
tos aos riscos de contaminação por uma série de doenças graves. O
programa de saneamento ambiental Bahia Azul, com a implanta
ção do interceptor do rio Camurngipe, responde, com efeito, aos
mais justos anseios por melhores condições de vida para a popula
ção, assegurando, armaI, mais saúde, conforto e bem-estar para w..
dos, de modo que se justifica plenamente o apoio que a iniciativa
recebe de nossa parte.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SI"s e SIS. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa informa

aos Srs. Parlamentares o recebimento de oficio enviado pelo se"
gundo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, do Senado.
Federal e, por conseguinte, do Congresso Nacional, com o seguin
te teor:
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís EduaIdo
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 30 de maio de 199:5.
SenhorPresidente,

Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto in
termédio, à Câmara dos Deputados, que esta Presidência,
resolveu convocar sessão conjunta a realizar-se dia 1°de'
junho, quinta-feira, às quatorze horas, no Plenário des~~,
Casa, destinada à apreciação das Medidas Provis6rlas
nOs 990, de 5 de maio de 1995, que "dispõe sobre o PIl"
gamento dos servidores civis e militares do Poder Exe~
cutivo Federal, inclusive suas autarquias e fundaçÕe~;
bem como dos empregados das empresas públicas, e dà~,

sociedades de economia mista, e dá outras provi~p.~

cias"; 991, de 11 de maio de 1995, que "estabelece nor~

mas para outorga e prorrogação das concessões, e
permissões de serviços públicos, e dá outras providêv,
cias"; 992, de 11 de maio de 1995, que "altera dispositi
vos da Lei nO 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e&í
outras providências"; 993, de 11 de maio de 1995,q~e
"extingue as vantagens que menciona, institui os Dê,ci
mos Incorporados, e dá outras providências"; 994, d~"U
de maio de 1995, que "organiza e disciplina os SisteIl}âs
de Controle Interno e de Planejamento e de Orça~eJj,~

do Poder Executivo, e dá outras providências". 995,' ae
11 de maio de 1995, que "altera a Lei nO 8.031, de 12 de
abril de 1990, e dá outras providências"; 996, de 11 "de
maio de 1995, que "dispõe sobre as alíquotas de cOI\tli
buição para o Plano de Seguridade Social do servidor
público civil ativo dos Poderes da União, das autarqu~s '
e das fundações públicas, e dá outras providências'~; e
997, de 17 de maio de 1995, que "autoriza o Poder ÊXe
cutivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Sociai: em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,.~
dito extraordinário no valor de R$69.110.107,OO (ses
senta e nove milhões cento e dez mil cento e se,te rêais),.
para os fins que especiflca" .

Aproveito a oportunidade para renovar a: v. Ex. '
protestos de elevada estima e distinta consideraçlj:p: 
Senador Júlio Campos, Segundo Vice-Presidente,.no
exercício da Presidência. '

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) -Portanto, amanhã,
dia 10 de junho. às 14h haverá sessão do Congresso Nacional>

Dando continuidade ao Pequeno Expediente, concedo.a pa
lavra ao nobre Deputado Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, volto a apelar ao
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Governo para que cumpra seus compromissos com os trabalhado
res ferroviários, que têm sua data-base em 10 de maio.

Sr. Presidente, os ferroviários têm hoje o salário mais baixo
das empresas estatais deste País. O piso da categoria está em torno
de 160 reais, enquanto um engenheiro com quinze anos de casa re
cebe 720 reais de salário líquido. Esta é a situação por que passam
os trabalhadores da Rede Ferroviária, que tiveram de fazer quinze
dias de greve, em plena data-base, porque não hoove nenhuma ne
gociação.

Nesta semana começaram as negociações, mas a Direção
diz que não pode dar aumento salarial nem conceder reajuste, en
fIm, não pode atender às suas reivindicações.

Sr. Presidente, nesta Casa ouvimos vários discursos de que
os trabalhadores são radicais. É muito fácil para quem recebe 3,4
mil reais falar por aqueles que recebem 160 reais de salário. Os traba
lhadores ferroviários vão cointinuar se mobilizando, terão de ir a gre
ve novamente, porque não têm mais nada a perder internamente.

Fizemos hoje várias incursões nos Ministértios dos Trans
portes e Fazenda, como foxma de tentar encontrar uma saída para a
situação por que passam os trabalhadores neste País.

Peço ao Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro, Mar
celo Alencar, que os trabalhadores ferroviários da Flumilrem se
jam respeitados em suas suas negociações. Tivemos um
posicionamento nesta Casa contra a estatização da CBlU, porque
sabiamos que o Governo do Estado não teria condições de ficar
com o transporte de massa. Essa questão de descentralização é
muito bonita na teoria, mas na prática os Estados estão quebrados,
independentemente dos partidos políticos e dos Governos atuan
tes. Em todos os paises do mundo os transportes de massa são
subssidiados pela União.

A verdade é que os trabalhadores passam por grandes ne
cessidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, por
todo o País. E esperamos que, neste caso, a negociação chegue a
um bom texmo, caso contrário os trabalhadores ferroviários vão re
tomar realmente os movimentos.

Ao mesmo tempo, pedimos que os quinze dias perdidos na
greve sejam pelo menos parcelados, porque os trabalhadores já
não têm mais onde gritar internamente. Portanto, esperamos que
seja solucionado esse problema dos trabalhadores ferroviários por
que; pela situação em que se encontram, é mais fácil um trabalha
dor ferroviário hoje fIcar na avenida Presidente Vargas, no Rio de
Janeiro, 8 horas por dia, e a cada sinal de pare ganhar 10 centavos
por cada carro do que ser operário da ferrovia. Ao verifIcar que no
fmal do mês é melhor ser mendigo do que ser operário em nosso
País.

Então, é importante pararmos de fazer discurso, porque este
Governo está solapando os trabalhadores, está praticando o maior
arrocho já visto nos últimos tempos. Como é que se vai conseguir
sobreviver com 160 reais no bolso paf<l suprir as necessidades de
uma Çatnilia com dois ou três filhos? É muito fácil quem ganha 3,
4, 5 mil reais fazer discursdo nesta Casa para decidir sobre a vida
desses trabalhadores.

Sr. Presidente, esperamos que esta Casa tome providências
para evitar o que está acontecendo com os companheiros petrolei
ros, que hoje estão sofrendo., Muitos acham que os petroleiros re
cebem bem. Não é verdade. Um operador recebe 600 reais para
fazer operar uma platafoxma..

Essa discussão sobre o salário dos trabalhadores operários
deste País, que cada vez está mais arrochando, tem que ser apro
fundada. Espero que tomemos uma providência nesta Casa; saia-
mos do discurso passemos para as sugestões práticas. .

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Convido os Srs.
Parlamentares que estão em seus gabinetes para que venham ao

plenário da Casa marcar suas presenças. Às 16h daremos in1cio à
Ordem do Dia e precisamos de, no tninimo, '157 Srs. Deputados
para que possamos deliberar.

Infoxmo aos Srs. Parlamentares que o painel eletrônico re
gistra a presença de 117 Srs. Parlamentares. Temos mais de de 400
Srs. Parlamentares dentro da Casa e solicito a S. Ex"s que venham
ao plenário, pois teremos assuntos da mais alta impOrtância a se
rem discutidos na Ordem do Dia.

Dando continuidade ao Pequeno Expediente, convido o no
bre Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, a fazer uso
da palavra S. Ex· dispõe de cinco minutos para o seu pronuncia
mento.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, fico, a cada dia,
mais abismado com o comportamento do Governo. nunca tinha
visto tanto massacre contra uma categoria, contra o movimento
sindical. como este a que estamos assistindo. O Sr. Fernando
"Herdeiro de Collor" prática um terror, uma chantagem e um mas
sacre contra os petroleitos. Utiliza o TST, usa bonecas da Força
Sindical, usa cobranças absurdas de multas e agora ameaça com
inquéritos policiais. Usa a Procuradoria-Geral da República utiliza
as Forças Axmadas para invadir refmarias, e agora ameaça com
demissão coletiva, sob a alegação de abandono de emprego.

O Sr. Fernando "Herdeiro de Collor" tem, portanto,dois
comportamentos: um com os empresários, com as multinacionais,
outro com os fazendeiros.

VerifIca-se que com a bancada ruralista o Sr. Fernando
''Herdeiro de Collor" é um "manteiga derretida". Abre os cofres do
Banco do Brasil para trocar por voto neste plenário. Com as multi
nacionais o Sr. Presidente se "derrete como manteiga em frigideira
quente" entregando as nossas riquezas, rebaixando a nossa sobera
nia para agradar o capital internacional.

Não podemos compreender que um Presidente, que se ele
geu prometendo transformar este Pais numa democracia, fazendo
avançar os espaços democráticos, negue-se a convensar com uma
categoria ímportante como a dos petroleiros. Ao invés do diálogo,
prefere a repressão, decide tirar as Forças Armadas dos quartéis e
humilhá-Ias, colocando-as em refmarias. O Brasil que queremos a
democracia pela qual lutamos não pode ser conquistada pela força
das baionetas. Do mesmo jeito que o Sr. Presidente abre as portas
do Palácio para a bancada ruralista, para a Fiesp, para os banquei
ros, deveria fazer com o segmento mais oprimido deste País. Não
vai ser com ameaças e baionetas que este Governo vai subjugar os
petroleiros e a população brasileira.

Apelamos ao Presidente para que cumpra sua promessa. S.
Ex· fez campanha prometendo governar para ISO milhões de bra
sileiros e não para uma elite que há quase quinhentos anos manda
e desmanda neste Pais. O Presidente não pode continuar sendo o
carrasco da população brasileira. Mais de quarenta bancários se
suicidaram. Ontem foi denunciado que um agricultor se matoo e
um diretor da Petrobrás, que resolveu abrir um canal de negocia
ção, sofreu tanta pressão deste Governo que acabou morrendo na
madrugada. O Presidente não pode causar o suicídio coletivo neste
País.

Quem anda pelo Brasil está sabendo da crise. Passei por al
guns povoados do Maranhão e vi a miséria. Os comerciantes estão
comendo as mercadorias das prateleiras, porque ninguém tem real
no bolso. De nada adianta uma moeda forte se apenas os banquei
ros, uma minoria a tem no bolso, contraditando o sorriso do Presi
dente. que disse que o povo está passando bem e está comprando
muito. Vá ã rua, saia da mucamba do palácio, aude nas ruas e nos
campos e V.Ex· vai constatar que a realidade econômica não
está brincadeira.
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Mais uma vez solidarizo-me não apenas com os petroleiros,
mas com todos aqueles que, insatisfeitos, estão saindo às roas para
fazer com que este Governo abra os olhos e os ouvidos para 150
milhões de brasileiros e não para uma minoria que historicamente
manda e desmanda neste Pais. Apelo às bancadas principalmente
àquelas que apóiam o governo no sentido de pedirem ao Sr. Fer
nando "Herdeiro de Collor" que olhe o Brasil na sua integralidade
e não apenas de forma parcial.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo
hoje esta tribuna para fazer um registro que considero importante
não apenas para os cearenses como também para os que buscam a
preservação dos valores culturais e as tradições de nosso povo.
Não poderia deixar de registrar a reinauguração, pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza, do Estoril, um lugar que está gravado no
coração dos fortalezenses como símbolo da rebeldia e do amor à
vida em especial da juventude. O Estoril será devolvido à popula
ção após uma reforma que durou praticamente um ano, resgatando
as características arquitetônicas e preservando sua memória.

O saudoso jornalista e poeta Rogociano Leite Filho, referin
do-se a este que é um dos pontos tradicionais da Fortaleza bucóli
ca, diz:

"O Estoril permanece igual a um porto, aberto aos
navegantes das noites e dos dias. Suas frágeis paredes já
ouviram muitos versos, confissões e juras de amor. Sen
tiram também a revolta de uma juventude, exiladas nos
rumos errantes do próprio País. Um período em que a
resistência se travava na surdina, no grito amedrontado,
nas longas conversas de esperanças e rebeldia. O Estoril
é um desses locais onde a nossa história navega ainda
boêmia, ao encontro das madrugadas. "

O Estoril foi construído em 1915 pelo coronel pernambuca
no José Magalhães Porto, que batizou de Villa Morena o palacete
feito para abrigar sua família. Em 1942 sediou o USO - United
States Office - cassino dos oficiais norte-americanos aquartelados
em Fortaleza durante a Segunda Guerra mundial. Ao fim da guerra
foi reformado e arrendado pelos portugueses José Freire de Almei
da e Antônio Portugal que batizam de Estoril seu restaurante espe
cializado em comída portuguesa. Depois, nas mãos de Zé
Pequenu, o local assumiria, por cerca de 35 anos a condição de re
duto tradicional da noite cearense.

Mas o Estoril marcou época e entrou para a história da luta
democrática, após a implantação do Regime Militar em 1964. Era
ali que grande parte da juventude cearense, acuada por baionetas e
coturnos, encontrava abrigo para realizar acalorados debates sobre
os destinos do País naqueles tempos sombrios e planejar a resis
tência, mas também para divertir-se e produzir cultura. Dentre
aqueles jovens sonhadores, surgiriam músicos, poetas, artistas
plásticos e profissionais que hoje são motivo de orgulho para o
Ceará.

Por flll, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, encerro este
registro com as palavras de um velho companheiro, Luiz Carlos
Antero, um daqueles jovens sonhadores que jamais esqueceu os
momentos de amor e luta que viveu no Estoril.

Diz ele:
"Madrugada avançando, jovens de todas as idades

amando, nos "vaivéns" das emoções, edificando peque
nas e grandes estórias que certamente inesquecidas serão
eternas para cada um e para os que, em geral respiraram
o mesmo ar numa indelével atmosfera de magia e acom
panhada de solidão. Inesquecível e inovidável Estoril,
que sob o sol. ou sob a lua, sob o vento ou sob a chuva

sôb, raios, ressacas ou trovões, configurou e fez confluir
os sonhos e devaneios de quem ousa viver e amar acor
dado.

Estoril da urgência do alvorecer em forte tom li
lás, ou do esperto cromatismo que espraia esperanças
diante de águas mal contidas por cúmplice muralha de
pedras. Estoril do amor inconformado conspírativo em
solitárias armadilhas, sôfrego, incontido, febril. Espaço
livre de plena sofreguidão e sede sem rédeas, quem não
há de - conhecendo-te os desejos - homenagear teu re
nascer em alvitres e augúrios de bem querença e afei
ção."

Era o que tinha dizer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (BlocoIPFL - PI Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a agri
cultura brasileira enfrenta problemas diversos, que nunca foram
levados a sério. Não existe um plano para a agricultura nacional.
Os recursos para o custeio da lavoura sempre tardam, chegam atra
sados.

Uma pesada carga tributária e taxa de juros elevados sobre
os empréstimos destinados à agricultura, encarecem e asfixiam a
atividade agrícola no Pais, e avilta os resultados do produtor.

Se impostos e juros são altos, os preços mínimos são míni
mos e, muitas vezes, os preços praticados pelo mercado estão
abaixo do mínimo.

Esta situação inviabiliza e atividade agrícola e desestimula
o trabalho do produtor. O consumidor reclama dos preços e não
estende que, com. tanta carestia, o produtor agrícola ganha mal.
Não entende que a alta do preço é provocada pelo próprio gover
no, e essa alta é canalizada para os cofres do governo. São impos
tos e juros - Nada fica com o agricultor, o governo toma tudo.

Não existe um plano para a lavoura nacional.
Não há, sequer, um comportamento coordenado entre os ór

gãos que se ocupam da agricultura brasileira. os recursos fmancei
ros chegam com. atraso. As autoridades brasileiros, parece, não
compreendem que a hora de plantar não depende da vontade do
agricultor, mas da própria natureza, sobre a qual não se tem ne
nhum controle. Assim, também,na hora de colher ninguém interfe
re. A natureza age sozinha. A planta cresce, produz seus frutos,
atingindo seu desenvolvimento normal, e é hora de colhê-los. Do
contrário, vão perder-se, estragar-se. Tudo tem de estar pronto a
tempo e a hora, do contrário ocorrerão prejuízos na certa. A desí
dia dos governantes brasileiros, no que conceme à agricultura, é
lastimável.

Agora, querem que a agricultura do Brasil salve o Plano
Real. A política de elevação de juros para contenção do consumo,
sem o que - dizem os donos do plano - o real não sobreviverá,
pretende levar os agricultores do Pais à insolvência e, por via de
conseqüência, os brasileiros à fome e à morte.

Salve-se o real. os brasileiros que vão à breca.
Os donos do real já me convenceram da fragilidade do pla

no, o que não é possível entender. o real precisa sair da primeira
infância e chegar à idade adulta. E a economia brasileira, deixar de
ser o bastão do real, crescer, desenvolver-se por si mesma.

Oiega de juros altos segurando o crescimento da economía.
O real precisa ajustar-se ao Brasil, e não o Brasil ao real.
O SR. ELISEU RESENDE (BlocoIPFL - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, neste
momento em que o Pais enfrenta uma grave crise no suprimento
de combustíveis, motivada por uma greve dos trabalhadores do se
tor de petróleo, e que já dura praticamente um mês, é muito opor
tuno refletirmos sobre alguns desperdícios no consumo de
derivados de petróleo, que alcançam volumes enormes, onerando,
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conseqüentemente, a economia brasileira. Os desperdícios que
ocorrem no Brasil são inadmissíveis em qualquer país rico e de
senvolvimento, mas, pelas nossas observações, parecem não preo
cupar muito as autoridades e mesmo os consumidores de nosso
País, que tem vastas extensões pobres ou pouco desenvolvidas e
dezenas de milhões de consumidores com renda per capita bem
abaixo do equivalente a mil d6lares anuais.

Enumeremos alguns desses desperdícios: certamente, o
maior deles é o gasto adicional de combustível a que se sujeitam
os veículos que circulam por nossas ruas e estradas mal conserva
das. Estima-se que somente o consumo adicional de diesel em ôni
bus e caminhões pode alcançar 20% em relação ao que seria gasto
se as ruas e estradas tivessem conservação normal. Isso equivale a
mais de três bilhões de litros por ano, o que, aos preços pagos pelo
consumidor, significa algo acima de um bilhão de reais.

E o que falar dos gastos adicionais com a manutenção dos
veículos? Com a redução de sua vida útil? Pode-se imaginar facil
mente que só o custo do desperdício de combustível e de gastos
adicionais com a frota de veículos, circulando por vias mal conser
vadas, pode ser superior ao montante que deveria ser gasto para
uma adequada conservação.

Outra fonte de desperdícios que se vem agravando dramati
camente são os congestionamentos urbanos. nesses casos, a perda
não é s6 de combustíveis e desgaste de veículos. São também mi
lhões de homens/hora que são perdidos, e que poderiam ser dedi
cados ao trabalho, à melhoria do nível educacional, ao lazer, ao
convívio familiar. Vão aí também prejuízos ao meio ambiente e à
saúde da população urbana, conseqüência do aumento de poluen
tes no ar. Os habitantes de nossas grandes cidades - o melhor
exemplo é São Paulo - conhecem bem esse problema que se agra
va a cada dia, com o crescimento da frota muito mais rápida que o
aumento de capacidade das vias de circulação.

Fonte de desperdícios é, também, o uso de motores antigos,
de tecnologia já superada e de baixo rendimento em comparação
aos motores modernos. Uma grande parte de nossa frota está equi
pada com aqueles motores.

Nesse caso, temos de conviver por bastante tempo com o
desperdício, porque o País não tem condições de renovar rapida
mente a frota de veículos de tecnologia já superada.

Mais uma fonte de desperdícios, especialmente do diesel, é
a má regulagem dos motores que além de aumentarem o consumo,
aumentam simultaneamente a poluição. Muitos motoristas de veí
culo pesado desregulam propositadamente as bombas injetoras,
pretendendo com isso aumentar a potência dos motores. O que
conseguem é s6 o aumento de consumo e de poluentes no ar.

O Brasil consome, ainda, desnecessariamente. uma quanti
dade muito expressiva de combustível em caminhões que rodam
vazios em viagens de retomo ou a busca de cargas. Esse consumo
inútil poderia ser muito reduzido se dispuséssemos de um eficiente
sistema de informações sobre cargas. Nosso sistema de comunica
ções já permite a instalação de uma vasta rede de informações e,
com isso, a criação de centrais de cargas.

Outras medidas também poderiam reduzir o número de ca
minhões vazios nas estradas, regularizando mais os fluxos de car
gas. Observamos sempre que, nas safras agrícolas, os caminhões
saem carregados das fazendas e retomam vazios. Nas épocas de
plantio, chegam carregados de insumos e retornam vazios. indaga
ção 6bvia: por que não levar os insumos para o pr6ximo plantio ao
buscar a safra de hoje? A primeira talvez principal resposta é que
falta fmanciamento ao produtor naquele momento. Os fmancia
mentos de custeio são usualmente liberados s6 na época do plan
tio.

Por fim, para não nos alongarmos mais falando de desperdí-

cios nos transportes, devemos ressaltar a má distribuição modal
dos transportes no Brasil. Dispomos de uma costa com quase nove
mil quilômetros, mas a cabotagem é pouco expressiva, sendo utili
aada somente para alguns granéis e nada de carga geral. A malha
ferroviária confiável é pequena e a manutenção do material rodan
'te tem sido muito insatisfatório. Com isso a participação das ferro
vias é também pequena, ficando para as rodovias a movimenf!lção
de cerca de dois terços de todas as cargas em nosso País.

Para concluir, quero mencionar uma fonte de desperdício
que é insuspeita para quase todos os brasileiros. refiro-me ao des
perdício de gás nos milhões de fogões em uso no Brasil. São. na
grande maioria, fogões de baixo rendimento. que fazem com que o
País desperdice o equivalente a centenas de milhões de d6lares a
cada ano.

Creio, Sr"'s e Srs. Deputados, que eu não precisaria dizer
mais nada para evidenciar a necessidade e urgência de programas
e de medidas que objetivem a redução dos desperdícios no uso de
combustíveis em nosso país, permitindo economia anual equiva
lente a bilhões de reais.

O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Deputados, visando ofere
cer condições ao governo para melhorar o seu programa alimentar
destinado à campanha de combate à fome, através de aquisição,
sem os burocráticos processos de licitação. de gêneros alimentí
cios aos pequenos proprietários rurais, apresentei projeto de lei
neste sentido, tendo em vista que os pequenos produtores rurais
são os que mais produzem os alimentos que compõem a cesta bá
sica.

Contudo, dificilmente obtêm crédito agrícola. pois não têm
recursos para cobrir as altas taxas de juros.

Assim, imediatamente após a colheita. têm de vender a sa
fra, e o fazem para o intermediário a preços geralmente vis.

Na medida em que a União passar a adquirir diretamente
essa produção sem os entraves burocráticos do processo de licita
ção. estará contribuindo de maneira defmitiva não só para acabar
com a intermediação, mas também contribuindo com um poderoso
estímulo à pequena produção rural.

Por outro lado, a decisão governamental vai favorecer o
programa alimentar da Comunidade Solidária na campanha contra
a fome, além de passar a ser um importante ponto de apoio para o
programa de merenda escolar.

Era o que tinha dizer.
O SR. ANTÔNIO BRASIL (pMDB - PA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Deputados, gostaria
de veementemente protestar pelo imenso prejuízo causado à Na
ção brasileira peh greve deflagnrda pelos petroleiros.

Prejuízo causado, não pela simplória contabilidade fman
ceira apresentada pelo Governo. e, sim. pelo desserviço prestado
ao País no momento em que. no Congresso Nacional, estamos
prestes a votar a quebra do mon0p6lio do petróleo.

Com o fomento e incentivo da greve, houve o sacrifício de
milhares de trabalhadores brasileiros. hoje impossibilitados do
sustento de seus familiares devido à intransigência justificável. le
galmente e estrategicamente. pelo Poder Executivo. Isso demons
tra claramente a irresponsabilidade ou a falta de visão clara das
questões maiores a serem consideradas pelos comandantes e in
centivadores dos movimentos populares.

A imagem da Petrobrás e dos trabalhadores foi deturpada
pela exploração sistemática da mídia. Aproveita-se da greve, ino
cente e burra, para jogar a opinião pública contra os trabalhadores
usados e o "mon0p6lio" da Petrobrás desvirtuado.

Gostaria, hoje, se possível, responsabilizar criminalmente
todos os que impensadamente propiciaram o grande desserviço à
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causa maior da luta dos próprios petroleiros.
Novamente a esquerda brasileira está sendo tachada de

"sectária" e "esquerda bulTll".
Que isso sirva, mais uma vez, de lição e autoctítica.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. DOLORES NUNES (pP - TO. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente..S~s e Srs. Deputados, quando
se fala em imunidades parlamentares, há quem conteste. Há quem
diga que a imunidade é um privilégio ou um salvo-conduto para o
abuso do poder de falar, do poder de dizer, do poder de opinar 00

do poder de fazer.
Acho que devo me pronunciar a respeito.
Penso, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, que o art. 53

da Constituição Federal e seus parágrafos não têm sido interpreta
dos corretamente ou suficientemente divulgados.

É preciso dizer que a inviolabilidade do parlamentar, por
suas opiniões, palavras e votos antes de ser uma garantia sua, é
uma garantia de seus eleitores e, conseqüentemente, da Nação bra
sileira.

Quando o eleitor deposita sua confiança num parlamentar,
sufragando o seu nome, não quer vê-Io escondido atrás do biombo
do argumento cômodo, segundo o qual não diz o que deve ser
dito, não critica o que deve ser criticado não vota contra ou a favor
desta OU daquela proposição, para não sofrer reprimendas, proces
sos ou qualquer outro tipo de constrangimento.

O Parlamentar, seja vereador, deputado ou senador, precisa
ter sua palavra, sua opinião e seu voto garantidos pela Constitui
ção, sob pena de se proclamar uma democracia e se viver o alTe

medi;> dela.
Da mesma forma, ao estabelecer o foro especial para os

pál'lamentares, que é o Supremo Tribunal Federal, outra coisa não
fez o legislador constituinte que prevenir a inversão de valores, e
mais do que isso, presexvar os representantes de um poder, do ve
xame de submissão a um juízo menor, em virtude de querelas 00

qUcsti\1nculas paroquiais.
Tampouco é exagero dizer-se que, mesmo durante o estado

de sitio, s6possam essas imunidades ser suspensas mediante o
voto de dois terços da Câmara ou do Senado.

A imunidade parlamentar, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não é uma porta aberta ao abuso. É, sim, um escudo, apenas um
e$Clldo, para que o parlamentar possa exercer o seu mandato em
toda sua plenitude, sem o desconforto de estar, permanentemente,
Sob a ameaçadora espada de Dâmocles.

Um povo só é livre quando tem um Parlamento livre de
peias, livre de amarras, de mordaças. Um povo só é livre o bastan
te, quando tem representantes que possam refletir a sua vontade,
proelamando-a aos quatro ventos, sem o risco de ter a sua voz ca
lada pela prepotência de quem quer que seja.

Defendo, sim, Sr. Presidente, as imunidades constitucionais
contidas no art. 53 e parágrafos da Constituição Federal. Acho que
C$SCS dispositivos são, na verdade, um bom começo para uma de
mocracia que se fl1'Ina a cada passo.

Defendo as imunidades, e mais do que isso. Defendo a am
pliação dos direitos do povo brasileiro.

O SR. PEDRO WILSON (PT - 00. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, um homem é
Zumbi. As histórias são sobre as lutas dos negros na sociedade

. brasileira. Versões e reflexões sobre a verdade histórica diante de
um 13 de maio (dia oficial da abolição da escravatura no Brasil) e
de 20 de novembro (dia em que os negros e a consciência nacional
marcam como dia de luta legítima pela libertação dos negros de
todos os exploradores, em homenagem a Zumbi dos Palmares.
Muita gente na escola e mesmo na sociedade ainda celebra o treze

de maio, dia da Lei Áurea, da Princesa Isabel, primeira, \1nica e \11
tima do Brasil ImperiaL Este dia já foi inclusive feriado nacional.
Houve escrituras e mais escrituras sobre histórias e estórias brasi
leiras aceICa da questão negra. Na última metade deste século hou
ve um intenso, polêmico debate nacional na sociedade, na
academia e nos próprios terreiros, quilombos, igrejas e nas organi
zações civis pertinentes.

O1egou-se a muitas conclusões e contradições sobre este
tema. Do lado de quem queria ir mais longe, da versão oficial,
houve uma reflexão de que o treze de maio apenas referendava a
visão dos vencedores na sociedade (dos dominantes, se bem que,
independentemente da data, ocorreu nesse tempo. no fInal do sé
culo passado, intensa campanha abolicionista, dentro também da
campanha republicana). Ninguém pode ignorar Castro Alves, Cruz
e Souza, Patrocínio, Lima Barreto, Félix de Bulhões (poeta goiano
abolicionista que teve o seu nome dado ao primeiro grêmio estu
dantil de Goiás, no Lyceu de Goiania, em 1937) e outros nomes
significativos da luta antiescravagista brasileira.

O certo é que a questão negra nunca foi resolvida e gente
consciente e comprometida começou a tratar com mais sensatez
dela. Surgiram grupos, movimentos, uniões e consciência negra,
organizações baianas, pastorais sociais, centros no Maranhão, em
São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás, no Rio, Brasília, Pará,
Mato Grosso do Sul e em outras paragens nacionais. Temos cente
nas de grupos brasileiros vinculados à luta e à expressão maior da
raça negra, como academias de capoeira e dança afro, grupos artís
ticos musicais, centros artesanais, grupos literários, centros de cul
tura popular, grupos politicos, centros religiosos de combate à
discriminação racial. enfim, em todo o Brasil um movimento forte
e combatente ocupa espaço. reavalia a história desdenhando do
treze de maio que fica simbólico, como simbólico o é.

O movimento negro consolida o 20 de novembro como
lembrança, memória e luta pela liberdade do negro e de todos os
negros e assim também de todos os brasileiros. O dia 20 de no
vembro significa luta pela libertação de todos homens e mulheres
de todas as cores, raças, etnias, origens sociais, culturas, crenças e
ecologias, porque nesta terra planetária ainda existem muitos "D0
mingos Jorge Velho" que não respeitam as leis e os direitos huma
nos, não respeitam a Lei Afonso Arinos que, em vigor, não
protege os negros da discriminação selvagem e odiosa (as próprias
autoridades pouco fazem para fazer o seu cumprimento efetivo).
Até a Constituição de 1988 assegura direitos nunca integralizados
para as comunidades negras de então e de agora. Em Goiás, a Co
munidade Calunga e constantemente bombardeada pelos interes
seiros em suas terras centenárias. São grileiros latifundiários, que,
usando de vários e camuflados aItificios como aparência de legali
dade. invadem domínios dessa comunidade negra do nordeste
goiano, valendo-se inclusive da policia. de documentos carimba
!los em cartórios suspeitos e sob a omissão ou conivência muitas
vezes das autoridades locais, regionais e nacional. O "progresso" e
as grilagens aumentam porque as terras são valorizadas e cobiça
das por gananciosos ladrões dos direitos dos outros. E ainda a usi
na Serra da Mesa.

E, nesta medida, continuam o roubo, a impunidade, a cor
rupçãq. o desrespeito pela cultura negra. Rui Barbosa, segundo
consta, mandou queimar os arquivos que registravam os números
e condições do tráfico negreiro para limpar esta mancha de nossa
história. Enganou-se, porque história não se apaga, não se desman
cha, mas sente-se, compreende-se e julga-se para ter-se memória,
lembrança crítica e assim evitar erros e falsas justificativas, princi
palmente pelas classes sociais dominantes. Houve reação de vários
movimentos, como por exemplo, do Movimento Negro Unificado.
Houve reações no mundo todo pela situação do negro. É preciso
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lembrar de nomes de gente do pàssado e de hoje que de resto en
triu-am na luta pela libertação do negro e da humanidade inteira.
Mesmo Correndo riscos de imprecisões, de esquecimento, é preci
so resgatar figuras no Brasil e no mundo (vivas e mortas, vivas
sempre em nossa memória), como Senghor, Jorge Lima, Samara
Machel, Biko, Lumumba, Agostinho Neto, Josimo, Carolina de
Jesus, Lélia Gonzalez, Padre Maurício, Souza Dantas, Tutu, Pixin
gulnha, João Cândido, Aristides, Mandela, Martin Luther King,
Malcon X, Hendrix, Marley, Henrique Silva, Felipe dos Santos e
tantos combatentes anônimos do passado e do presente. E, hoje,
gente como Luiz Alberto, Carlos Brandão, Juca, Vanda, Jeferson,
Evanir, Abdias, Dito, Rubia, Edvar, Bentilho, Joel Rufmo, Maria
de Lumes, João Jorge, Serra, Ruth, Dioclécio, Zezé Mota, Gentil,
Sueli, Raimunda, Marcelo, Ieda, Vicentinho, Valéria, Luiz Gonza
ga,Dna. Maria, Padre Zezinho, Cida, Benemta, Marina, NOlll1an
dd, Zita, Ivanil, Djavan, Milton, Melodia, Sandra, Cecília, Adeide,
Martiniano, Valdir, Regina, Aroldo, Conceição, Dutra, Vilanova,
Magno, Salvino, Edmilson, Toninho, Dom José e mil outros no
mes femininos e masculinos que abraçaram o combate frrme pelos
direitos e cidadania dos negros para sempre. Recria-se uma histó
ria'não de datas comemorativas mas de lutas emblemáticas para
resolver de vez o 'lonho de Zumbi.

,Zumbi ressurge altaneiro, forte, olímpico, comandante da li
be~dade de mil batalhas em prol da vida digna dos negros e da hu
manidade. Torna-se um marco na luta sempre acirrada contra as
insjustiças praticadas pelos senhores de engenho de ontem e de
hoje do colonialismo europeu, hoje do neoliberalismo do Consen
so de Washington e alhures.

É somente olhar as histórias recentes em Ruanda onde hu
tus e tutsis destroem entre si vidas e mais vidas por causa da ação
colonizadora da Velha Europa, que dividiu estes e outros povos
pel6'ódio. Negros, brancos, amarelos e vermelhos, todas as cores
étilicas conscientes sabem que o símbolo Zumbi é para resgatar a
chania e fazer aprender mais e melhor as gerações mais novas do
valor heróico da contribuição dos negros na fOllllação econômica
e s6ciq-cultural da Pátria brasileira.

- Zumbi foi morto porque sabiam os senhores capitães-do
mafu que sua detellllinação era inarredável na direção da liberda
de. Por' isso, neste ano todo e em todos os outros devemos estar
atentos, sendo sentinelas avançadas da luta contra toda forma de
discrlminação e exploração humana. Luta no Estado, na sociedade,
nas instituições (por exemplo, nas universidades). E é bom dizer
dos estudos, pesquisas do professor Carlos Fernando da UFG so
bre áS artes em Goiás, nos períodos colonial e imperial, onde res
salta a contribuição dos negros; das atividades do Centro
BrasiJ:-África da UCG), nos movimentos sociais (o MNDH-Movi
mento Nacional dos Direitos Humanos, criou a partir de seu 80 En
contrô de Salvador, em 1994, o programa "Gênero, racismo e
Disc:ririlinação", na luta pela vida contra a violência, em face da
raça, idade, cor, sexo, etnia), comissões de combate ao racismo em
Câlrul.ras rAunicipais, Assembléias Legislativas, Prefeituras popu
lares, Igrejas (Comissão Ecumênica Nacional de Combate ao Ra
cismo -'CENACORNCONIC, que se propõe, a debater, estudar e
lutar Contra o racismo dentro das religiões e suas entidades educa
tivas, !Iociais); no GELEDÉS - Instituto da Mulher Negra - SP.

'Assim, a luta pela defesa e promoção da cultura negra vai
se estendendo e rompendo "grilhões" modernos feitos de diferen
tes moods e preconceitos, mudados na aparência mas que trazem
as rec9rdaÇões terríveis das caçadas humanas feitas nas terras do
Rio Nilo, nos matadouros que eram os navios negreiros e aqui nas
senzalas, pónto de partida para as lidas nos cafezais, nas casas
grandes', na construção de casas e cidades e nas minas de ouro e
diamaiite das gerais, qUe sempre enriqueciam os colonizadores e

suas metrópoles. Esta realidade está registrada em livros, poe~,'
ftlmes, fotografias e, principalmente, nos corações e mentes de to-;
dos aqueles que jamais aceitaram esta triste, dolorosa, nua, crua e
condenada matéria social.

Como os colonizadores e senhores não tinham capital bas
tante, usaram mã0-ge-obra índia e, depois, negra para realizar o ,
"desenvolvimento"" colonial e imperial do Brasil. E, mesmo de-"
pois do sete de setembro, o Brasil mantém à escravidão, igual aos,
EUA.

As instituições oficiais impunham estas condições pe~cisa~H
para os negros. E em grande parte, a Igreja, e a maçonaria aCeita~
vam estas situações, com ressalvas para o Padre Vieira, Bartolo
meu de las Casas e Missões jesuíticas ao sul, e um ou out):"o
político, intelectual, maçom, religioso e humanista. De sobra. toda
a sociedade dominante aceitava, utilizava e se confolll1ava com'
esta contraditória e dominadora realidade humana. '

'E mais uma vez é importante reconhecer que mesmq sob'
condições de vida e de trabalho extremamente cruéis, os negros le
garam e ainda e sempre contribuem para plasmar a nacionalidade
brasileira com sua cor, raça, trabalho, inteligência, arte (musicas,
danças, atabaques, tambores, berimbaus, gingas), roupas, colori
das, folclore, cultura popular, sincretismo religioso, samba, quedé,
expressões e palavras incorporadas à língua nacional; riso, cama~
val, comida e mil temperos, muitos registrados pela memória oral
e escrita e por livros, como o de Gilberto Freire. Casa Grande"e
Senzala.

A continuidade desta presença, contribuição, participação
negra está nas comunidades, grupos, organizações, sociedade, mo
vimentos sociais, nos partidos conscientes e aliados da causa, e
ainda na Central dos Movimentos Populares, no MST e na CUT.,
Dentro e fora do movimento negro temos muitas disputas, polêmi
cas, contradições (de pessoas, grupos) mas a luta maior continua
nos liames da realidade social e sempre supera tudo na construção
de utopias, de realização de uma sociedade nova, justa e fraterna,
para todos os negros e iguais. Sempre.

É bom lembrar mais uma vez e sempre que se bem que o
trabalho escravo não exista legalmente no Brasil (ele foi legal do
século XVI ao século XIX), ele existe de fato. Segundo pesquisa
de Alison Sutton, da Anti-Slavery Internacional, de Londres"
1994, registra-se quase 100 mil negros, brancos, índios que estão
sendo submetidos a humilhação, controles, violências, assassinatos
por novos capitães-do-mato (gato) e feitores das grandes fazendas
de desmatamentos, de gado, de canaviais, localizadas principal
mente na Amazônia, no Sudeste rico e no Centro-Oeste dos cerra
dos e pantanais (carvorias, garimpos, pedreiras etc) mineiros,
baianos, goianos, morenos, mato-grossenses e quibandas de aÍtoz
e café de ontem e de hoje nesta Pindorama de Tupy, Guarani, Jê,
Xavante~ Tapuya, Karajá, Avá-Canoeiro, Caiapó e quilomb()s ca
lungas. E escravidão por dívida no barracão que nunca acaba, tor
nando verdadeiras senzalas modernas nas fronteiras agrícolas
deste capitalismo selvagem. Isto tudo também foi denunciado',no
relatório sobre Conflitos no Campo, da CPT, 1995.'

Diante desta realidade e reflexões, gostaríamos de dizer que
na atualidade exige-se avaliação de algumas questões que dizem
respeito ao povo e cultura negra brasileira (negros descendentes de
Congos, Benguala, Mandinga, Angola, Bantos, iombás, Moçambi
ques).

A primeira está relacionada ao treze de maio. Na verdade
este dia foi uma jogada das elites no [mal do Império. foi uma
mentira! A escravatura já não era mais economicamente viável
para os donos das senzalas de engenhos de cana-de-açúcar, de café
e outras atividades rurais e urbanas realizadas pelos negros. O ca~
pitalismo liderado pela Inglaterra estava numa nova etapa. Precisa-
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va de força de trabalho livre, precisava mais e mais de mercado
produtor e consumidor (daí as migrações européias). O negro saiu
'da senzala para as periferias, para os morros e favelas do Rio de
Janeiro, Salvador, São Paulo e outras cidades abaixo do Equador.
Hoje estão espalhados em todo o Brasil, principalmente nas áreas
pobres citadinas e rurais, vítimas da apartação racial e social. O
negro sem propriedade, educação, trabalho, moradia decentes tor
nou-se massa de manobra, exército de reserva, mão-de-obra barata
com os mais baixos salários do País. O negro ficou livre, livre para
morrer à míngua ou ser força de trabalho descartáve1. Uma coisa é
a hist6ria oficial, a versão dos vencedores, dos dominantes da épo
ca e de hoje. Outra hist6ria é a dos vencidos, dos condenados da
terra, na expressão de Frantz Fannon, escritor negro argelino que
escreveu uma das mais belas páginas dos resultados do colonialis
mo europeu. Agora, passados muito anos, surgem coisas novas,
fatos, acontecimentos, releituras, reinterpretações às luzes de teste
munhos, provas, documentos históricos, comparações acerca dos
fatos e personagens de nossa hist6ria. A verdade hist6rica renasce
e com ela uma nova concepção, uma nova explicação argumenta
da, fundada, rearranjandada nos critérios científicos, culturais,
educativos, históricos e sociais.

Buscam-se novos referenciais. O negro não foi libertado;
ele precisa lutar pela sua libertação integral. Para simbolizar esta
nova referência, surge Zumbi. Trata-se de considerar que a luta
pela liberdade social, política, econômica, cultural e religiosa pros
seque para os negros. Zumbi construiu o arquétipo desta utopia,
reconhecida sua trajetória e luta por dez anos no fmal do século
XVII, na serra da Barriga, Palmares, Alagoas. De 1630 a 1695,
numa área de mais de trinta mil quilômetros quadrados, construiu
se a república de Quilombo de Palmares de Ganga Zumba a Zum
bi. Ali gerou-se uma sociedade, uma comunidade onde conviviam
negros, brancos livres, índios, com pluralidade cultural, social e
religiosa, cultivando mandioca, milho, banana, batata doce, cana,
feijão e arroz. Eram de trinta a cinqüenta mil habitantes. E quando
Canga Zumba faz acordo prejudicial com os portugueses, num fal
so tratado de paz, Zumbi, sobrinho, rompeu com os portugueses
por dez anos combatendo o exército de 10 mil homens de Domin
gos Jorge Velho, contratado pelos senhores coloniais para destruir
Palmares. Zumbi, traído, foi morto. Ficou o sonho. Tentou-se apa
gar a hist6ria porque não interessava aos governantes da Colônia
lusa, depois mesmo os do Império e até da República Oligarca, a
verdade. Hoje intelectuais como Chico de Alencar, Clovis Moura,
Luiza Bairos, Luiz Mott, Florestan Fernandes e outros, de renome
nacional, ressaltam a importância de Zumbi. Recria-se a hist6ria. E
as verdades dos fatos e dos atores e atrizes da história. Limpa-se a
poeira dos olhos daqueles que não querem ver, enxergar com cla
reza nossa real história.

Ao lado de intelectuais negros e brancos comprometidos
com a verdade hist6rica nos últimos vinte anos, surgem organiza
ções de negros, civis, religiosas, populares, artísticas, culturais, so
ciais, não governamentais (ONG) que buscam conscientização e
lutas pela libertação do povo de Zumbi. Participam cada vez mais
da luta pelos direitÇls humanos, pela cidadania, pela democracia,
pelo reconhecimento étnico da negritude. São movimentos de
união e consciência negra, movimentos negro unificado, pastorais
do negro (lembrar que a campanha da fraternidade sobre o negro
foi uma das mais polêmicas). São academias de capoeira, blocos
afros, afoxés, terreiros (tratados até recentemente como caso de
polícia, e ainda há repressões), escolas e comunidades afros, ir
mandades, candomblés buscando sempre valorizar e resgatar a
cultura afro. Como por exemplo, temos o Olodum Dê Ayê, Filhos
de Gandhi no carnaval e no ano todo com sambas futebol funlis,
axé music, reggae, bumba-meu-boi, são-gonçalos, folias, rezas,

atabaques, festas de São Benedito, de Iemanjá, de Nossa Senhora,
de São Jorge, de Oxalá, de Anastácia, de Orixás, de sincretismo
religioso e mil manifestações que mostram o valor da cultura ne
gra na formação do povo brasileiro. E, se considerarmos todos os
negros, pardos, mestiços, pigmenta51os, a metade da população
brasileira vem/ou descende da mãe Africa. Estes grupos, localiza
dos em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Nordeste, Goiânia, Campo Grande (Grupo Tez) e outros
lugares como Brasília (onde está localizada a Fundação oficial
Palmares), estão ativos, e podemos reconhecer que o Movimento
Negro Unificado expressa uma grande luta por todo o Brasil.

E, para marcar esta luta pelo reconhecimento e respeito à
gente e cultura negra, estas entidades e outras estão realizando
eventos, ações atividades, seminários, encontros, manifestações
para celebrar os trezentos anos da morte heróica de Zumbi. Come
moração de luta por que a discriminação, o racismo, o preconceito
ainda estão presentes no Brasil. Não foi em vão ontem e não será
hoje nem amanhã. Luta contra esta hist6rica e dupla opressão, pela
escravidão ontem, e hoje pela crua marginalização social geral.
Hoje a referência é Zumbi que alarga a luta pela emancipação dos
negros, por cidadania, pluralidade, democracia e liberdade.

Ao longo de nossa história, vieram para o Brasil mais de
dez milhões de negros. Até hoje existem comunidades, quilombos
e quilombolas remanescentes das lutas diretas contra os senhores e
sua sociedade escravagista. Há as comunidades dos calungas em
Goiás, do Rio das Rãs, na Bahia, de Frechal, no Maranhão, no
Pará, Minas Gerais, e em muitos lugares nacionais, muitos amea
çados pela cobiça de grileiros latifundiários, polícia e autoridades
perversas. Isto tudo ao arrepio das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, no seu art 68. Pelo que se sabe, nestas c0

munidades vive-se a solidariedade, o respeito familiar, e entre aju
da, a propriedade comunitária, o respeito ao meio ~biente,enfun,
uma vida social onde vale mais o ser e não o ter. E preciso demar
car oficialmente as terras das comunidades negras (preceito consti
tucional) urgentemente.

A população negra no Brasil é quase ou é igual à metade (é
bom lembrar que já tivemos censo onde não foi registrado a cor
dos brasileiros). Isto significa dizer que negro não é minoria (as
sim como as mulheres também não são minoria populacional) e
sim maioria ou está empatada, no entanto, a maioria deles, negros,
são analfabetos, ganham menores salários, vivem nas favelas em
sua maioria. Constitui a maioria de presos e de servidores braçais.
Poucos estão efetivamente nas escolas e mesmo nas universidades;
se, estão, é para confIrmar a exceção. Poucos estão em cargos na
política, no Legislativo, nos tribunais, nas Forças Armadas, na
Igreja, no empresariado, no Itamaraty, nos Executivos e nas TV.

É por isso que a luta continua contra todas as formas de ex
clusão, apartação racial, social, cultural (do negro) na sociedade e
nas instituições nacionais. De resto, o Estado, os governos em di
ferentes níveis e instâncias, os meios de comunicação social, a so
ciedade civil, as organizações não-governamentais devem estar
atentas para o destino dos negros e também dos índios e dos bran
cos explorados e marginalizados mesmo que provenientes ou
oriundos desta mesma América, da África. da Europa e, agora, até
da Ásia. Agora, nos trezentos anos de Zumbi, é bom lembrar que
devemos cultivar que a convergência étnica entre brancos, negros,
amarelos e vermelhos é que possibilitou o surgimento deste povo
brasileiro, altivo, trabalhador, pacífico, forte, solidário, hospitalei
ro, l..Tente, lutador de sol a 801- sempre.

Sr. Presidente, gostaria de manifestar solidariedade a luta
dos petroleiros e, também, aos servidores da Celgo e da Saneago
demitidos pelo Governador Maguito Vilela, a quem faço, um ape
lá no sentido que os readmita.
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Quero ainda, Sr. Presidente, lembrar que amanhã, em Goiâ
nia, realizar-se-ão, as solenidades em memória do aniversário da
morte do Arcebispo Fernando Gomes dos Santos, paraibano, que
dirigir a Igreja Católica em Goiás, de 1957 a 1985.

O SR. EULER RIBEmO (pMDB - AM Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados, os planos
de saúde afligem 20% dos trabalhadores do País. Com a má quali
dade do atendimento hospitalar público - devido à falta de recur
sos, aos desvios, à falta de investimento em equipamentos para
manutenção e compra de novos e mais modernos, e à ridícula re
muneração do pessoal do setor público - aqueles que podem pagar
encontram os planos de saúde a alternativa para o seu atendimen
to.

Assim surgiram os planos de saúde. Muitos, cumprem o
que prometem, atendendo com eficiência, qualidade técnica e pelo
preço ajustado; outros - os eternos aventureiros desonestos que
pretendem enriquecer iludindo a boa-fé de sociedade - prometem,
enganam, e não cumprem.

Os planos de saúde surgiram, também, nas corporações
multinacionais, estatais e cooperativas. Originou-se verdadeira Ba
bel, que em boa hora o Executivo, por iniciativa do Ministro Adib
Jatene, e o Legislativo, pela Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, estão pretendendo regulamentar, para preservar os direitos
dos cidadãos.

No âmbito do Ministério da Saúde, o Ministro Adib Jatene
vai instituir comissão de alto nível, coordenada pelo Secretário
Executivo, Dr. José Carlos Seixas, e integrada por representantes
da Organização Pan-Americana de Saúde, dos cinco grandes gru
pos de empresas de plano de saúde, da Secretaria de Previdência
Complementar do Ministério da Previdência e da Superintendên
cia de Seguros Privados-SUSEP para debater o propor a regula
mentação dos planos de saúde.

O Ministério da Saúde fundamenta-se no artigo 197 da
Constituição Federal, na Lei n° 8.080, de 1990 - Lei Orgânica da
Saúde - e no programa do Governo Fernando Henrique para agir
nessa direção. Além dos técnicos governamentais, reuniram-se
repre~ntantes da ABRANGE, que engloba empresas prestadoras
de medicina de grupo; da FENASEG, das companhias de seguros
que oferecem planos de saúde; das UNlMED, cooperativas de mé
dicos que atendem a comunidade e instituições, como o Senado;
da CIf!,FAS, das empresas que atendem estatais, a denominada au
togestão; da ABRASCE, em nível nacional, que atende empresas
multinacionais.

,Numa primeira reunião, debateram o assunto e concluíram
pela necessidade e urgência dessa regulamentação. Até porque,
pasmem, o Ministério da Saúde, responsável pelas questões de
saúde no País, não tinha qualquer ingerência no assunto, que não
fora regulamentado sob a questão essencial desse atendimento, a
da saúde! Entretanto, as Unimed respondem ao Ministério da
Agricultura, só porque são cooperativas... as prestadoras de servi
ços de saúde por intennédio de empresas de seguros respondem ao
Ministério da Fazenda e à Superintendência de Seguros Privados 
SUSEP... ,e vai por aí.

No âmbito do Legislativo, na Câmara a Comissão de Segu
ridade Social e Família instituiu a Subcomissão Especial para re
gulamentar os planos de saúde e tive a houra de ser eleito seu
presidente. Realizamos, ontem, a primeira reunião, para definir a
sistemática de ação. Já entrei em contato com autoridades do Mi
nistério da Saúde e vamos trabalhar em conjunto; e marquei para a
próxima terça-feira a primeira audiência pública, na qual serão ou
vidos procuradores e promotores que fizeram denúncias de graves
irregularidades dentre as empresas que oferecem planos de saúde.

O maior índice de denúncias no Procon é contra planos de

saúde, por propaganda enganosa, não-cumprimento de cláusulas
contratuais e má-fé, desonestidade, na apresentação dos contratos,
com letras minúsculas, envolvimento emocional do futuro cliente
por vendedores envolventes, enfim, uma série de irregularidades.

Médico que sempre procurou respeitar e honrar o juramento
de Hip6crates, serei severo na condução deste assunto. A saúde do
povo brasileiro, também no que concerne aos planos de saúde, não
pode ficar à mercê de aventureiros e de desonestos.

Reconheço, por ser verdade, que há muitos planos de saúde
corretos, sérios, que informam adequadamente ao futuro associado
na hora da assinatura do contrato, que cumprem todas as cláusulas
estabelecidas. Mas há outros que não o fazem. De uma maneira ou
de outra, é imperiosa a regulamentação de todos eles, para que se
estabeleça modelo de contrato que ofereça um plano básico de
saúde. A partir daí, quem puder mais e desejar, pode associar-se a
qualquer um. de sua preferência, com as particularidades e mais
ajustadas na hora do contrato.

Meu objetivo maior é que na regulamentação dos planos de
saúde sejam obedecidas estritamente as relações éticas, técnicas e
financeiras que devem presidir os contratos entre os prestadores de
atendimento de saúde, os denominados planos de saúde, e seus as
sociados.

Ao regulamentar os planos de saúde, esta Casa cumprirá o
seu dever de proteger preventivamente a sociedade. Sei que conto
com o apoio e colaboração dos Senhores Parlamentares para que,
na hora própria, leguemos à Nação brasileira uma regulamentação
apropriada, que preserve os direitos do nosso povo nesta área de
tamanha importância, a da saúde.

O SR. RUBENS COSAC (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, se, no Es
tado de Direito, o império da lei não pode ser contestado, eu diria
que agiu acertadamente o Presidente Fernando Henrique Cardoso
ao autorizar a ocupação, pelo Exército, das refInarias do País, ante
o agravamento da crise dos petroleiros, que estão vivamente em
penhados, até prova em contrário, em implantar entre nós uma re
pública sindicalista.

Ao julgar abusivo o movimento, a Justiça do Trabalho de
terminou que todos voltassem à atividade, enquanto o Governo fi
cou na expectativa de que, com a normalização da situação, as
negociações fossem reabertas, dentro dos mais sadios princípios
da convivência democrática.

Mas não foi isso o que entenderam os coveiros do regime,
os abutres da democracia, que não pararam um só instante para re
fletir, insistindo na radicalização, sem medir as conseqüências do
mal que vêm causando a todos os brasileiros.

Radicalizar passou a ser a palavra de ordem em todas as as
sembléias, com os arautos da baderna pregando o caos na sua mais
profunda extensão. Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, em todas
as reuniões, insistiram os porta-vozes na necessidade de se chegar
ao desabastecimento, pois, só assim, o Governo se humilharia e,
de quatro pés, rastejaria no rumo da negociação.

Ledo engano. Sr. Presidente. O Presidente Fernando Henri
que Cardoso nada tem a temer, porque ele conta com o apoio ir
restrito de toda a Nação brasileira.

A determinação para que as tropas do Exército ocupassem
as refinarias foi um ato mais do que acertado, pois o País já não
suporta um movimento grevista de cunho nitidamente contest
at6rio como este que já passa dos vinte dias. E as refmarias foram
construídas com dinheiro público, são patrimônio nacional e não
podem ficar à mercê de baderneiros e contestadores que ainda não
aprenderam a conviver com a democracia.

Diariamente, as televisões mostram mas intermináveis de
pessoas nas portas das distribuidoras, comprando, quando conse-
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guem, um único botijão de gás, e assim mesmo, pagando ágio.
E mais, todo mundo está cansado de saber que a categoria

dos petroleiros não é tão mal remunerada como eles próprios apre
goam.

É no que dá, Sr. Presidente, centralizar uma atividade vital
como a exploração do petróleo nas mãos de um único segmento de
trabalhadores que podem, de uma hora para outra, tentar virar o
País de pernas para cima, como estão querendo no momento. Mas
isso, tenho certeza, eles não vão conseguir. Há, no seio da própria
categoria, consciência democrática que não compactua com o mo
vimento paredista. E a presença do Exército nesses locais se desti
na, primordialmente, a preservar o patrimônio público, além de
assegurar aos que queiram trabalhar os meios necessários.

Congratulo-me com o Presidente Fernando Henrique Car
doso, em nome de todos os brasileiros, na dificil crise que estamos
atravessando. Apenas lembraria aos baderneiros que a lei tem que
ser cumprida, custe o que custar.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. AGNALDO TlMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sl."s e Srs. Deputados, peço que seja
dada como lida matéria publicada na seção ''Cartas'' do jornal Tri·
buna da Imprensa do dia 8 de maio, em que o Senador José Iguá
cio Ferreira solidariza-se com o jomalista Vicente Limongi pelas
denúncias sobre o odioso boicote contra a Tribuna da ImprenSa,
um dos mais sérios jornais deste País

MAIÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR.

Prezado Hélio
Li no Jornal de Brasília carta à redação, enviada por Vi

cente Limongi Netto, na qual o nosso amigo denuncia um boicote
publicitário desenvolvido contra a nossa queridíssima Tribuna da
Imprensa.

Solidarizo-me com o Limongi e, principalmente, com você
alertando-o para o fato imutável de que, malgrado a distância, per
manecem inalteradas a amizade e a admiração que tenho por você.
Espero que a sua notória modéstia não impeça de acionar-me, caso
minha presença seja pertinente á solução dos problemas que even
tualmente esteja enfrentando.

Conheço a sua capacidade de luta e sua infatigável determi
nação para o trabalho. Com esses dois ingredientes, aliada à sua
costumeira competência profissional, estou convencido de que
você superará os obstáculos que se interpõem à sua frente, como
tantas vezes o fez no passado. A Tribuna da Imprensa, sob o seu
timão, continuará a ser o refúgio intelectual de todos os democra
tas.

Junto com os de Maria Helena, envio-lhe os meus saudares
e as minhas saudades.

Cordialmente, Senador José Ignácio Ferreira.
O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, acreditan
do na estabilidade econômica e no prometido apoio do Governo à
agricultura, as Cooperativas de Produção tomaram recursos no sis
tema fmanceiro e os repassaram a milhares de pequenos e médios
agricultores na forma de insumos básicos pelo sistema de equiva
lência-produto.

Os resultados foram desastrosos.
A TR no crédito agrícola, os juros astronômicos nas demais

operações e a defasagem cambial atuaram ao mesmo tempo, sufo
cando a comercialização.

Os associados que deviam em produto estão pagando seus
compromissos, mas agora as cooperativas precisam pagar aos ban
cos com juros, TR, amargando preços defasados na comercializa
ção.

A situação é complexa. Se medidas radicais não forem to
madas para eliminar os efeitos nocivos do real, o Sistema Coope
rativo, que atende basicamente médios e pequenos agricultores,
estará comprometido.

Sr. Presidente, Sl."s e Srs. Deputados, outro assunto que
abordo neste pronunciamento se refere às posições assumidas por
representantes da bancada ruralista nas negociações com autorida
des federais, especialmente com o Presidente da República.

A imprensa de todo o País noticiou que a bancada ruralista
teria conseguido, na semana passada, um acordo com o Governo.
Este acordo não é verdadeiro, porque dessas conversas não resul
tou nada de concreto que resolva os problemas enfrentados pelos
agricultores. Inclusive a promessa de prorrogação dos financia
mentos pela Taxa de Juros de Longo Prazo, mais 4% de juros, tor
na esses fmanciamentos inviáveis. Até porque, com a prática de
juros altos pelo Governo, a TJLP, brevemente, estará muito pare
cida e inviável como a TR.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados o Presidente da Repú
blica está numa posição confortável, com uma maioria no Con
gresso e por isso mesmo não apresenta nenhuma proposta
concreta. A política, os preços, as taxas de juros são feitas pelo
Governo. A Bancada ruralista teria de endurecer, ser mais incisiva
e não se deixar enganar com as promessas, que têm como único
objetivo ganhar tempo e aprovar as reformas constitucionais. É la
mentável que os governistas da Frente Parlamentar estejam se
prestando a este jogo do Governo, enquanto nossos agricultores
amargam prejuízos irreparáveis.

O SR. COSTA FERREffiA (pP - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, está nas
mãos e nas inteligências da representação política do povo brasi
leiro, neste augusto Congresso Revisor, a oportunidade inigualável
de proporcionar ao País uma nova e moderna estrutura social e
econômica, consubstanciada no texto da Carta Magna ora em revi
são e que brevemente estará sendo votada pelo soberano Plenário
deste Congresso.

Entre os temas de maior importância para o futuro desta
nascente democracia que se quer consolidar, a problemática agrí
cola tem merecido as atenções e os entusiasmados debates dos
meus nobres pares, pois todos sabemos que não se faz uma ilação
forte e desenvolvida em harmonia social sem um campo bem or
ganizado e um campesino pelo menos dignamente tratado e com
suas necessidades básicas corretamente entendidas e atendidas;

Uma política agrícola eficiente, no âmbito do Ministério da
Agricultura, será o complemento natural de um conjunto bem ins
pirado de normas constitucionais sobre a matéria e há de contem
plar uma assistência específica aQ trabalhador rural, dando-lhe
todo o apoio para produzir, inclusive com a disponibilidade de re
cursos que lhe permitam adquirir ferramentas, adubos, insumos di
versos e outros respaldos técnicos.

Não podem ficar esquecidos determinados incentivos que
signifiquem atrativos para que o ruúcola se integre totalmente em
seu meio de origem, de sorte a evitar o êxodo rural descontrolado,
que é um indesconhecível fator de desagregação social.

O agricultor tem também, como o tem o trabalhador urba
no, direito à educação, aos serviços de saúde, habitação, transpor
tes, energia, comunicações, enfIm, às conquistas trabalhistas do
mundo moderno.

Não será nenhum privilégio, nenhum favor, a obtenção do
usufruto real desses avanços da civilização e da própriahistória.

Devemos até, a bem da verdade, que nos parece irretORJllÍ
vel, estranhar que não se tenha escolhido exatamente o caminho
oposto, isto é, o de dar antes, ou concomitantemente com o que o
trabalhador urbano reivindicou e obteve, ao homem do campo
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toda a proteção das leis sociais que ele merece, de que ele carece e
que lhe possibilitariam exercer melhor a sua parte no esforço na
cional pelo desenvolvimento brasileiro, de que tem sido fator in
dispensável.

O fato é que, ainda hoje, muitos dos que militam no campo
ainda não foram alcançados pela assistência médica, pelo amparo
da Previdência Social, inclusive pela aposentadoria integral nas
mesmas bases dos demais trabalhadores.

Vamos além. Para o homem do campo, nas atuais circuns
tâncias de nossa organização social, devem ser criadas facilidades
especiais, na medida em que o País não pode prescindir de sua co
laboração na luta pela nossa emancipação econômica. Se ele não
pode contribuir para a previdência oficial nas mesmas proporções
de seus innãos das cidades, então que se criem condições espe
ciais, nem que outras fontes de custeio sejam mobilizadas para
isso. Não cabe, no caso, o conceito de relação atuarial custolbene
fício, pois que, neste caso, o beneficiário é o próprio País de todos
nós.

Vamos, portanto, instituir uma nova e criativa foona de en
carar um problema que é velho e que reclama soluções modernas
ensejadas pela Revisão Constitucional para um novo século e uma
nova era cheia de novas idéias e jovens ideais.

A SRA. MARILU GUIMARÃEs (Bloco/PFL - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, o Brasil é o país da fartura! Temos, com certeza, um dos
povos mais bem nutridos e alimentados do planeta. É tanta a abun
dância que nos deveríamos mobilizar totalmente em campanhas de
solidaJ;iedade internacional, para ajudar nações menos abastadas,
povos assolados, que enfrentam sérias dificuldades com a escas
sez, a.fome e a miséria.

Essa é o dedução lógica de mais uma safra anual de denún
cias sobre o desperdício. São prejuízos de toda ordem - e princi
palmente de alimentos - em nossa economia, sem que se
providencie uma solução.

Os números têm variado, mas situam-se sempre próximos à
estratosfera. Entra ano, sai ano, e sempre as mesmas notícias. Nem
parece aquele Brasil em que, há dois anos, a sociedade civil patro
cina uma grande campanha de combate à fome, o Brasil dos 32
milhões de indigentes.

.Ora, senhores, há estudos gue indicam um desperdício total
de 42 bilhões de dólares anuais. E quase 10% do PIB, o suficiente
para pagar pouco menos de um salário mínimo por mês a cada um
desses 32 milhões de miseráveis.

Apenas no âmbito da agricultura, são cerca de 15 milhões
de toneladas perdidas anualmente, mais de 20% da produção. Em
1994, a agricultura brasileira produziu o suficiente para distribuir
quase ~oo quilos de alimentos para cada cidadão brasileiro, adulto,
idoso ou infante. Como explicar, diante desse número, a quantida
de de crianças subnutridas, de homens e mulheres chafurdando,
nos lixões dos grandes centros urbanos, à procura da subsistência?

A quantidade de alimentos jogada fora em 1993, segundo
dados· pUblicados no jornal Folha de S. Paulo, seria suficiente
para salvar a vida de cerca de 1300 crianças por dia.

O prejuízo financeiro estimado monta a 2 bilhões de dólares
anuais, ou seja, o dobro do que o Governo irá gastar este ano com
os juros subsidiados que acaba de estabelecer para financiar o se
tor agrícola.

Mas onde se desperdiça? Como? Por quê? O que fazer para
reverter esse quadro?

O desperdício, Sr. Presidente, é prática arraigada na cultura
nacional. Desperdiça-se em todos os ramos da economia, em todos
os setores, no dia-a-dia, na agricultura, na indústria, no comércio,
nos sexviços e até mesmo em casa, nas residências. As churras~-

rias, por exemplo, segundo dados do Ministério da Agricultura, jo
gam fora cerca de 100 quilos de came por dia, o que poderia ali
mentar quase 400 pessoas. A perda estimada com arroz, feijão e
leite supera os 900 milhões de dólares anualmente. O que se joga
fora de produtos hortifrutigranjeiros - cerca de 40% da produção 
seria suficiente para fazer 2 milhões de pratos de sopa por mês.

Desperdiça-se na colheita, no transporte e na armazenagem.
Em todas as regiões do País, nas cidades ou no campo, no Sul ou
no Nordeste, no Norte, no Sudeste ou no Centro-Oeste. Equipa
mentos obsoletos e malconsexvados, estradas intransitáveis, arma
zéns superlotados, entraves burocráticos, pendências judiciárias,
inércia administrativa, desídia, roubo, corrupção, todos esses fato
res se acumpliciam, para fazer do nosso Brasil- e do nosso povo
sofrido e faminto - o campeão mundial do desperdício.

Paradoxalmente, no entanto, até mesmo a legislação sobre
qualidade de alimentos em alguns casos contribui para o prejuízo.
Segundo a bióloga Valquíria Lopes Enk, Presidente do VII Encon
tro Nacional de Analistas de Alimentos, realizado em Porto Ale
gre, em 1993, muito alimento ainda adequado para o consumo, em
face do excessivo rigor da legislação, é simplesmente condenado
ao lixo ou incinerado. De que adianta tanto critério, diante do qua
dro de milhares de velhos e crianças disputando comida com ratos
nos lixões?

Soluções, não as temos fáceis. O quadro atual repousa sobre
hábitos antigos, para cuja alteração será indispensável uma intensa
campanha, semelhante, por exemplo, à Ação da Cidadania contra
a Fome e a Miséria, lançada pelo sociólogo Betinho.

Tal campanha já poderia há muito ter ganhado as ruas. Não
é de hoje que se denunciam episódios inaceitáveis de desperdício.
Pelo contrário, são praticamente diárias as matérias na imprensa a
esse respeito. Mais do que vender empresas estatais, mais do que
arrochar salários, mais do que buscar, com a contenção de despe
sas sociais do Governo, os equilíbrios orçamentários eNe garanti
rão a estabilidade do real, talvez seja a hora de se acordar para a
conta do desperdício.

Essa conta não onera apenas o lado do que se joga fora: co
mida que falta ao pobre é sinônimo de doença que se acumula nos
hospitais públicos, é criança que não vai bem na escola, é maior
pressão social sobre os gastos públicos. Evitar o desperdício, as
sim, também deveria inserir-se entre as medidas de estabilização
econômica.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos mais aceitar
esse quadro. O Brasil não é um País rico. E, ainda que fosse, jogar
fora um quinto dos alimentos que produzimos é subverter a lógi
ca. Mais do que isso, é uma afronta, do ponto de vista moral; um
pecado grave, no âmbito religioso; uma violação inaceitável da
ética social; tanto desperdício, senhores, é pôr sob suspeita nossa
capacidade de justiça, nossa viabilidade como nação livre e sobe
rana.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, solicito seja regis
trada nos Anais da Casa a Carta da FUP ao Congresso Nacional.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

CARTA DA FUP AO CONGRESSO NACIONAL

Brasília, 31 de maio de 1995
A greve dos petroleiros completa seu 290 dia com um im

passe que muito prejudica o País. A intransigência do Governo e a
truculência nas negociações foram a tônica até aqui.

A flID1e disposição da categoria em buscar o cumprimento
de acordos anterioonente assinados pelo Presidente da República
Itamar Franco, depois pelo Ministro de Minas e Energia Delcídio
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Gomez e, mais tarde, pela própria Petrobras esbarrou num enfren
tamento com o Govemo, que tentou desconhecer os acordos e,
através do TST, tenta ignorá-Ios._

No sábado último (27-5) foi aberto um canal de negociação
direto entre a FUP e a Petrobras, onde foram apresentadas diversas
propostas (anexas), divulgadas através de informe Gerencial distri
buído à categoria no domingo (28-5). Na 2'-feira (29-5), estas pro
postas foram reafIrmadas ao Seno Eduardo Suplicy e ao Dep.
Luciano Zica no encontro com o presidente da Petrobras, Jool
Renná, e em reunião com o Sr. Clotário Francisco Cardoso e a
FUP. Apesar de não contemplarem todos os anseios da categoria,
estas propostas podem ser o caminho para um entendimento.

Neste sentido, acreditamos que é fundamental uma manifes
tação do Congresso Nacional. Pode ser um rumo para a saída do
impasse. Entendemos que se os Srs. Congressistas assumirem o
seguinte pronunciamento, de nossa parte será possível levar às as
sembléias para a aprovação e conseqüente solução do conflito.

"Como representantes do Povo Brasileiro no
Congresso Nacional, atendendo solicitação de interme
diação das lideranças sindicais, tendo em vista os inte
resses da Nação e a importância da luta sindical,
dirigimos um apelo aos petroleiros para que retomem ao
trabalho, e à Petrobras para que retome imediatamente
as negociações, com as seguintes garantias:

1 - Cancelamento das demissões por participação nos mo
vimentos desde o início da campanha salarial de setembro/94, e a
garantia de que não haverá nenhuma punição ao final do movi
mento grevista atual.

2 - PrograrÍJação dos descontos dos dias parados sem que
haja reflexos.

3 - Retomar durante 48 horas, imediatamente após a sus
pensão da greve, as negociações sobre as questões econômicas,
garantindo as propostas já apresentadas pela empresa no informe
Gerencial de 28-5.

4 - Manutenção do Acordo Coletivo 93/94 nas cláusulas
que não conflitem com a sentença normativa do TST processo DC
-131.024194.0.

FUP - Federação Única dos Petroleiros."
Certos do empenho de V. Ex"s na busca da solução deste

impasse, aguardamos posicionamento.
O SR. FREIRE ,JÚNIOR (pMDB - TO. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é essen
cial que o Brasil aumente a produtividade agrícola, num momento
em que mais de 30 milhões de pessoas literalmente passam fome e
o País necessita, além disso, de reequilibrar sua balança comercial,
incrementando a produção do campo, para fms de exportação.

O panorama atual, entretanto, é desalentador.
De fato, o produtor agrícola defronta-se com juros altíssi

mos, que virtualmente inviabilizam sua atividade produtiva, e com
uma política de preços que não compensa sequer os investimentos
realizados na terra.

O Estado do Tocantins, por exemplo, tem irrenunciável vo
cação agrícola e apresenta a potencialidade de transformar-se num
autêntico celeiro para o País, mas as dificuldades enfrentadas pe
los agricultores são imensas.

A propósito, a Federação da Agricultura do Estado, acom
panhada da Associação dos Produtores Agrícolas do Tocantins, do
Sindicato Rural e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de
Gurupi - uma das regiões mais férteis dessa Unidade Federada -,
em face da gravidade da situação da agricultura local, dirigiu rei
vindicação ao Sr. Presidente da República, que reputamos inte
gralmente pertinente.

Nesse documento, solicita-se o imediato cumprimento das
resoluções fOlmuladas pela CPI do Endividamento, referentes aos
débitos dos agricultores junto aos bancos.

Além disso, é proposta a adoção de novo indexador para os
financiamentos agrícolas e de mecanismo de compensação sempre
que a defasagem cambial onerar os setores agropecuário e agroin
dustrial.

Dentre vários outros itens que integram esse pieito, há que
destacar-se a revisão imediata das alíquotas do imposto de impor
tação sobre produtos agrícolas, para estabelecimento de salvaguar
das que defendam o produto nacional e a flXação de preços
mínimos justos para a produção agrícola e a criação do Fundo Na
cional da Agricultura, para obtenção de recursos aplicáveis nos fi~

nanciamentos ao setor. c

Consignando nosso literal apoio às reivindicações apresen
tadas pelos produtores rurais do Estado do Tocantins, requeremos
ainda a V. Ex', Sr. Presidente, o registro nos Anais desta Casa,
dada sua relevância, da documentação anexa, que bem reflete a- si
tuação a que foi relegada a agricultura e indica as medidas que de
vem ser adotadas para solução dos atuais problemas.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTAÇÃO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS
DO TOCANTINS

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa
do Brasil Fernando Henrique Cardoso,

A Federação da Agricultura do Estado do Tocantins, ~A
VA - Associação dos Produtores Agrícolas do Tocantins, Sindica
to Rural de Gurupi, Conselho de Desenvolvimento Econômico de
Gurupi, com o endosso e aprovação de todos os produtores e,enti
dades que subscrevem este documento, em virtude da grave situa
ção que se encontra a agricultura e que em nosso Estado .trará
reflexos negativos em todos os segmentos econômicos e para a p0

pulação em geral, encaminham a pauta de reivindicações tratada
nesta data em Gurupi e, solicitam providências:

1) cumprimento imediato das resoluções apontadas pela
CPI do Endividamento, com relação aos débitos dos agricu1~ores,

junto aos bancos;
2) extinção da Taxa Referencial como indexador nos custos

dos fmanciamentos agrícolas desde a criação do real e manutenção
da equivalência/produto;

3) estabelecimento de mecanismo de compensação sempre
que a defasagem cambial onere o setor agropecuário e agroindus
trial brasileiro;

4) revisão imediata das alíquotas do imposto de importação
dos produtos agrícolas, estabelecendo-se salvaguardas de colnor-
midade com a lei agrícola; . -

5) liberação imediata das últimas parcelas referentes ao cus-
teio da safra de verão 94195; -

6) liberação imediata de recursos sufIcientes e compatíveis
para a comercialização da safra;

7) adoção de novo tratamento aos estoques governamentais,
especialmente quanto a sua remoção e venda; .

8) agilização do credenciamento e do recredenciamento das
unidades armazenadoras mesmo que em caráter emergencial;

9) equivalência/produto para os fmanciamentos Profrr, Fi
name, recomposições de débitos ou quaisquer outras dívidas do
Crédito Rural no Sistema Financeiro;

10) estabelecimento de preços mínimos justos à produção
agrícola; uniformização do preço mínimo; .

11) criação do Fundo Nacional da Agricultura, utilizando
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recursos do Tesouro Nacional, das instituições fmanceiras e dos
produtores rurais, para obtenção de recursos aplicáveis nos fman
ciamentos agIÍcolas.

GUlupi-TO, 7 de abril de 1995. - Sani Jair Garny Nai·
mayer, Presidente.

O SR. SANDRO MABEL (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, uma das
caracteústicas do mundo econômico contemporâneo é a interde
pendência das nações e os efeitos diretos que a crise em um país
provoca nos outros.

O caso do México é exemplar. Quando o país quebrou, os
reflexos foram imediatos em vários países, inclusive no gigante
que é os Estados Unidos, e que, rapidamente, promoveu uma
"operação-socorro" para resgatar o que sobrou da economia mexi
cana.

O mesmo acontece, por exemplo, com o Brasil e a Argenti
na, que há décadas são parceiros comerciais e que, agora, mantém
laços muito mais estreitos e profundos, com o advento do Merco
sul.

Entretanto, mais importante ainda, são as políticas de redu
ção drástica da inflação e de estabilidade econômica empreendidas
por ambas as nações.

E, evidentemente, uma grave crise que se abata em uma de
las, fatalmente gerará efeitos negativos na outra.

Assim, por todos os títulos desejamos, nesta oportunidade,
saudar a reeleição do Presidente Carlos Menem, da Argentina.

Superando as prévias e expectativas mais otimistas, S. Exa

obteve quase 50% dos votos dos portenhos, numa vitória consa
gradora.

O resultado dessa eleição é indicativo claro de que a popu
lação argentina, exatamente como a brasileira, não mais suporta e
nem admite conviver com taxas elevadas de inflação, que des
troem a economia e corroem o poder aquisitivo dos salários.

Todos reconhecemos que o Presidente Menem encontrou a
economia argentina com taxas inflacionárias astronômicas, e o
plano de seu ministro Domingos CavalIo reduziu dramaticamente
os índices para não mais de 4% ao ano!

Ora, a eleição de qualquer outro candidato, por mais prepa
rado que fosse, implicaria, seguramente, a mudança da política
econômica, e, por conseguinte, na possibilidade de volta da infla
ção.

Assim, venceu o Presidente Menem, herdeiro de Perón, mas
venceu, principalmente, a condução de uma política econômica
competentemente gerenciada, que controlou a inflação.

O resultado foi excelente para o Brasil, que continuará ten
do um vizinho economicamente estável e um poderoso parceiro
comercial.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Conforme compromisso de campanha do Governador Ma

guito Vilela em lutar pela emancipação política dos distritos mais
distantes do Estado de Goiás, já no próximo dia 15 de junho, quin
ta-feira, feriado de Corpus Cristi, a partir das 7 horas da manhã,
os eleitores revisados do Distrito de Valparaízo estarão participan
do do seu plebiscito.

Trata-se, na verdade, de uma consulta àquela população a
respeito da transformação daquele distrito em Município inde
pendente e autônomo, capaz de poder gerir os seus pr6prios neg6
cios.

O Município, pois, é uma unidade territorial, um ente da fe
deração brasileira com autonomia política normativa, administrati
va e fmanceira, conforme dispõe a Constituição Federal.

Mas, somente poderão decidir sobre tão importante e neces
sária transformação os eleitores da 139a Zona Eleitoral, cujos títu-

los foram revisados e considerados regulares pela Justiça.
Portanto, caros eleitores conheço bem a potencialidade do

Valparaízo e dos seus moradores. Conheço bem a capacidade inte
lectual e administrativa dos senhores. Sei que o distrito tomar-se-á
um dos melhores e mais desenvolvidos Municípios do Estado de
Goiás. Assim, não percam essa rap. oportunidade de exercício da
democracia, de cidadania, de tomarem-se adultos politicamente e
compareçam no dia 15 de junho, uma quinta-feira, feriado religio
so, à sua seção eleitoral, munido de seu título e comprovante de
identidade e participe do plebiscito.

Demais, a consulta será feita nos moldes mais modernos: o
seu voto será registrado por você mesmo eletronicamente, fáéil e

. rápido. Isso acarretará a diminuição de fIlas, transparência e rapi
dez no resultado e você estará vivendo já no futuro, onde os plei
tos políticos serão todos informatizados.

Assim, faço ainda mais um apelo: e isso é o mais importan
te. Aconteça o que aconteçer, compareçam e votem no seu plebi
scito.

O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, minha
manifestação na data de hoje se restringe a reafIrmar a confIança
no futuro de nosso País. Tendo vivido um longo período de incer
tezas no campo econômico - pois praticamente desde o regime
militar vivíamos sobressaltados ou pela falta de liberdade ou pela
falta de perspectivas econômicas - o Brasil encontra-se num cami
nho que nos parece bastante seguro com relação ao futuro da eco
nomia.

Em tempos passados, a aceleração dos índices inflacioná
rios trouxe incertezas à economia, angústia aos empresários por
não poderem investir em seus empreendimentos, por falta de con
dições de planejar o futuro. As tentativas de debelar a inflação em
diversas ocasiões resultaram infrutíferas e o flagelo da alta de pre
ços sempre voltava a assombrar as casas e as mesas dos brasilei
ros.

Mas a implantação do Plano Real, ainda no Governo de Ita
mar Franco, sendo seu Ministro da Fazenda o atual Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, mostrou ser tentativa séria e responsável
no sentido da estabilização econômica. Aprendeu-se com os erros
anteriores, evitou-se repeti-los e criou-se um plano consistente, cu
jos ajustes nos parecem, também, consistentes. Mais importante
que tudo, o Plano Real tem dado resultados concretos e o atual
Gove~o caminha na direção correta.

E verdade que existem fatores sobre os quais se pode exer
cer pouco controle, como a ocorrência de greves. No caso da gre
ve da Petrobras, depois de se atingir uma situação quase
insustentável, o envio de tropas militares às refinarias foi feito
dentro da lei e das regras permitidas pela democracia, não se po
dendo atribuir ao Executivo qualquer intenção menos,democrática.

As realizações políticas do Governo têm sido eloqüentes no
sentido de demonstrar seu acerto. As votações recentes das pro
postas de emenda à Constituição bem o comprovam, com elevado
quorum de votação e resultados favoráveis às intenções do Exe
cutivo. O Legislativo não tem sido mantido à parte, mas vem sen
do integrado ao processo de modernização do País num efIciente
processo de articulação do Executivo. Assim, não precisamos ocu
par espaços à força, mas apenas conquistá-los com fundamento na
harmonia entre os poderes.

Os juros dos empréstimos agrlcolas foram fIXados em 16%,
o que é razoável diante da perspectiva de uma inflação declinante.
A implantação do Programa Comunidade Solidária, presidido pela
Primeira-Dama, nos parece ser a primeira tentativa concreta de so
lucionar graves problemas sociais que afetam a vida de milhões de
brasileiros das camadas mais pobres da população, aqueles que se
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encontram em condições miseráveis de vida e que precisam da
ájUda do Govemo. A ação conjunta das esferas estadual e federal
ni? combÍú.e à criminalidade no Rio de Janeiro é atitude corajosa e
que conta com o apoio da população. E não apenas a fiscalização
das favelas, mas também as ações efetuadas na área portuária do
Rio de Janeiro, por fuzileiros navais, integrantes em Polícia Federal
e servidores da Receita Federal, buscando inibir o contrabando, a
entrada de drogas e de armamento.

O Presidente Fernando Henrique está trabalhando para dar
aos brasileiros aquilo que eles querem: um Estado mais eficiente,
cqm menos interferência na iniciativa privada, dando ao empresa
nado liberdade para investir e crescer sem as amarras do Estado.
O País vive um penado no qual a inflação é a mais baixa dos últi
mos 26 anos; a ação do Governo, através das reformas na Consti
tlJ.ição, pretende quebrar monopólios, bloquear a ação de cartéis e
intensificar a concorrência; a safra de grãos é imensa e garante a
manutenção de preços razoáveis para os produtos agricolas; os in
ve,stjmentos estrangeiros continuam entrando no Brasil e a tendên~

cia é de que esse fluxo de capitais aumente com o decorrer do
tempo e a consolidação da estabilidade na economia.

, Tudo isso, Sr. Presidente, certamente não ocorreria sem a
iniciativa responsável do Presidente da República. Devemos credi~

tá.r a ele a responsabilidade maior pelas modificações por que pas
sa' o Brasil, desde a mesa do trabalhador até a abertura da
economia e seu crescimento sustentado, que se vislumbra como
uma possibilidade bastante concreta.

, Nós, que atuamos em empresas privadas, percebemos que
os negócios já são pactuados com maior naturalidade, que os in
vesti~ores não têm medo do futuro e confiam na ação reguladora
dO"Governo para evitar situações que ponham em perigo o Plano
Rt<al.

Diante de tudo, reitero a confiança no Governo e no País,
certo de que o futuro confumará as expectativas de agora, inscre
vendo o nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso na gale
ria dos grandes brasileiros, daqueles poucos que se empenharam
em dar aos cidadãos melhores condições de vida e que o consegui
r!1ID, daqueles, enfim, que enobreceram nossa nacionalidade.

O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Pronuncia o se
gUinte discurso.) - Exmo Sr. Presidente, nobres membros da Mesa
Diretora, Líderes das Bancadas, ilustres colegas, faço uso desta
Tribuna para manifestar minha preocupação quanto a uma situa
ção que reputo como de graves conseqüências para o Brasil e, em
especial, a agricultura.

,Concordo plenamente com as contestações que vêm se acu
mulando em todo o País por parte de agricultores e proprietários
nÍrais que não aceitam a fonna nem os valores que estão sendo co
brados como "contribuição" pela Confederação Nacional da In
dústria e Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura.

A cobrança,vem sendorealizada de forma conjunta com o
ITR- Imposto Territorial Rural e isso vem sendo visto como uma
forma coercitiva e impositiva de cobrança - como se fosse um im
posto.

, Nesta semana, juntamente com o Deputado Dilceu Sperafi
é6, do PP Paraense, estou dando entrada em um pedido de defmi
ção, de constituoionalidade dessa cobrança conjunta na
Procuradoria Geral da República, porque entendo que a cobrança
de' contribuições sindreais através da Receita Federal é uma afron
ta à Constituição.

A Lei nO 8.847, aprovada por acordo de Lideranças desta
Cas'a em janeiro de 94, permitindo a inclusão das contribuições da
CNA, e da Contag na mesma notificação de lançamento expedida
pela Receita para cobrar o ITR, não considerou a Constituição no
que' dizrespeito à liberdade sindical. AfmaI, quando o texto cons-

titucional de 1988 consagrou a liberdade sindical, também desvin
culou totalmente estas atividades (e cobranças) das atribuições do
Estado. '

Ao receber uma notificação da Receita cobrando o ITR e as
contribuições da CNA e Contag, o contribuinte fica constrangido
ao pagamento de valores que deveriam ser opcionais e facultati
vos.

Por outro lado, essa pressão está acontecendo pelo aspecto
financeiro e justamente num momento em que está sendo travada
uma luta ferrenha para salvar o setor agricola nacional.

Algumas notificações da Receita e não por culpa do órgão
que é simplesmente arrecadador e só incluiu as contribuições çIá
CNA e Contag porque cumpre a determinação da lei - são tão a'!>;."
surdas, que o valor da ITR está fIXado em 6D UFIR enquanto,a
contribuição da CNA aparece em valor vinte vezes maior - ceica
de 1.200 UFIR.

Tudo isso está fazendo com que os contribuintes estejam
entrando na Justiça - e com muita razão - porque em sendo a Clr
brança destas contribuições via Receita Federal isso se torna com
pulsório. Quem não paga pode ser inscrito na dívida ativa. .

No Paraná, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura
já obteve liminar da 3" Vara da Justiça Federal suspendendo a é()
brança da contribuição sindical rural arrecadada pela Receita Fe
deral em favor da CNA e,essas ações estão começando a acontecyr
em todas as regiões doPaís:,

Na audiência que mantivemos com o Procurador Aristides
Junqueira, a principal solicitação foi no sentido de defmir a cons(.i
tucionalidade da cobrança conjunta. Ao lado do Deputado Sperafl
co solicitei que a Procuradoria-Geral da República apresente
decisão nacional sobre o assunto, evitando assim o acumulq,de
ações regionais. '

Espero que o Procurador Aristides Junqueira se mostresen
sível ao assunto e em breve esse 'impasse esteja solucionado.

Isso é necessário porque a maior parte dos produtores e prlr
prietários rurais inconformados podem inclusive deixar de pagar o
TIR - que já precisou ter o prazo de pagamento prorrogado até,3D
de junho em função da pouca resposta que obteve junto aos cop.tri-
buintes. -

Além de questionável sob o aspecto legal, essa cobríIDça
unificada através da Receita Federal parece refletir uma incoerên
cia da própria classe rural.

Armal, atendendo a interesses dos mesmos proprietários.ru
rais que hoje reclamam das altas taxas tributárias e número d8 im
postos existentes, é que foi aprovada a Lei n° 8.847 que gero~iooa
esta situação. -

Consulta que realizei junto à Receita Federal do,Par~ ga
rante que é possível realizar o pagamento apenas do TIR, pO~"dlr
cumento de arrecadação da Receita Federal, mas o contribuinte
que fizer essa opção deve ingressar imediatamente com uma .soli
çitação de retificação de lançamento ou com um documento de
impugnação de pagamento, para que a Receita abra processo refe
rente ao nãlrpagamento da CNA e Contag.

Enquanto cobre esse processo os valores não são~ritos

na dívida ativa. Só que esta não é uma solução defmitiva e por
isso, em nome da agricultura nacional, luto para que a Jus,t,iça se
posicione de forma clara edefmitiva '

O SR. JOSÉ PINOTTI (pMDB - SP. Pronuncia o !leguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, verifica-se,
hoje, no Brasil um completo caos no sistema de saúde. ~mo cau
sas óbvias para a configuração desse quadro, há que se,ap<;mtar o
desfmanciamento do setor pelo Governo e, em especial, a Instru
ção Normativa nO 1, de janeiro de 1991, por intennédio da,gual se
procedeu de novo, à centralização do gerenciamento da ,salÍde e
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dos respectivos recursos. Faltou, em suma, por parte de todas as
instâncias governamentais, empenho ou competência para deter
minar a adoção das providências necessárias e que tivessem por
objetivo alterar, de modo substancial, a situação vigente.

Não se pode, no caso, deixar de acrescentar e lamentar tam
bém que o Ministério da Saúde sequer dispõe de recursos pr6
prios. Os recursos de que se utiliza provêm, na verdade, do
Orçamento da Seguridade Social. Assim, quando o então Ministro
da Previdência, Antônio Britto resolveu pagar aos aposentados,
não sobrou verba para a saúde, e o pior é que esse falso, absurdo e
inaceitável dilema (pagar aos aposentados ou atender à população
doente) foi, na época, admitido como verdadeiro pelo Presidente
Itamar Franco. Somente o que sobra da Previdência vai para a saú
de, que, por sua vez, prioriza o pagamento da assistência médica,
particularmente dos hospitais privados conlratados em detrimento
das ações preventivas e programáticas do sistema público.

Cumpre salientar ainda a dramática e alarmante redução ob
servada, nos últimos anos, em relação ao volume de recursos que
chegam ao Ministério da Saúde. Em 1987, esses recursos corres
pondiam a 80 dólares per capita ao anQ; em 1993, passaram a
apenas 30 dólares; e, no ano passado, de acordo com infonnações
prestadas pelo pr6prio Ministério, chegaram a cair até o nível de
apenas 16 dólares. Considerando o volume crescente de problemas
relacionados com a fome, o desemprego e a saúde pública, o Bra
sil não pode ter apenas entre 2 e 2,2% do Orçamento reservados
para a saúde. Não há sistema que resista com tal nível de desres
peito e desfmanciamento. Observem que os países desenvolvidos
destinam de 1.200 a 1.500 dólares por ano para cada habitante, ou
seja, 13 a 15% dos seus orçamentos, acusando ainda, ao contrário
do Brasil, tendência de aumento nessa dotação.

No caso brasileiro, a solução depende de vontade política e
também de competência e seriedade na administração dos recursos
públicos. O primeiro passo seria, então, garantir, por intermédio
do Congresso, um orçamento de, no mínimo, 10% para a saúde, o
que, apesar de inferior ao percentual destinado à educação, signifi
ca, desde logo, cinco vezes o valor gasto hoje pelo Governo Fede
ral no setor.

Além disso, é fundamental descentralizar o uso desses re
cursos atrav,és de um amplo processo de municipalização, como o
que ocorreu em São Paulo no penodo de 1987 a 1991, no Governo
Quércia, e com excelentes resultados. Esse trabalho, no entanto,
foi desmontado pela Lei n° 8.142, de dezembro de 1990, que
lransfonnou os municípios de gestores dos sistemas locais de saú
de em meros prestadores de serviços. Finalmente, sucedeu a essa
lei o golpe de misericórdia quando, com o advento do estranho e
inusitado Fundo de Emergência do Plano FHC, foram retirados re
cursos dos Estados e Municípios.

Diversamente da prática adotada até o momento, impõem
se também hierarquizar as prioridades, colocando, em primeiro lu
gar, os hospitais públicos e filanlr6picos e, em seguida, os
privados lucrativos. Estes últimos deverão receber recursos sufi
cientes para pagar as suas ações de saúde, sem prejuízo e até com
certo lucro, mas deverão ser continuamente conlrolados e avalia
dos, o que somente será possível se a gestão for descenlralizada.
Sem dúvida, lrata-se esta de uma medida imprescindível para se
dar efetivo cumprimento à tarefa de deter o desperdício e a sangria
causada pelas fraudes.

Especialmente, no entanto, preocupa-me a atitude das prin
cipais autoridades responsáveis pelo setor. Vale lembrar, por
exemplo, que, embora tivessem afirmado que dariam prioridade à
saúde, o Governo Collor e o Governo Itamar não concretizaram
essa promessa. E, agora, mesmo após assumir publicamente o
compromisso de incluir a saúde entre as cinco linhas mestras de

seu programa de governo, sutpIeende que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso também não tenha confirmado ainda na prática
a disposição de realmente priorizar o setor de saúde e, enflID, re
verter essa persistente situação de caos e falta de recursos. A pro
pósito, não será demais ressaltar que prioridade se faz nas ações e
não nos discursos.

Do mesmo modo, espera-se que também os Congressistas,
ao invés de pronunciamentos meramente laudatórios encomiAsti·
COS, vazios de qualquer sentido, ao invés das enfadonhas homena.
gens que nada acrescentam para a solução dos principais
problemas brasileiros, ao invés das emendas e dos projetos eviden
temente desnecessários, procurem cumprir o seu dever, zelando
pela efetiva obediência à Constituição, com o fume objetivo de
garantir cidadania plena para todos os brasileiros.

Um dia, o povo terá, fmalmente, a consciência exata de que
saúde não é um favor, mas, sim, um direito que, apesar de previsto
na Constituição, lhe tem sido continuamente negado, razão pela
qual merecem a mais rigorosa condenação pública e política os ir·
responsáveis, os usurpadores e os incompetentes que contribuíram
para a formação desse quadro gravíssimo de injustiças, fraudes e
enormes desigualdades.

Ao pretender que o Governo dedique a devida atenção às
questões ora mencionadas, cumpre-me, por flID, reiterar não ape
nas a importância, mas, sobretudo e já, a exigência de que os re
cursos anecadados para a saúde sejam utilizados com compet~ncia

e absoluta seriedade e aplicados. com efeito, no próprio setor de
saúde.

O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, pobre
do país cujos cidadãos não respeitarem os mais primários concei·
tos de legalidade: estará fadado a se consumir na sua pI6pria igno
rância, por desconhecer os princípios básicos que regem a forma
de se determinar onde terminam os direitos de uns e começam os
deoulros.

Sr. Presidente.,Sí*s e Srs. Deputados, faz-se necessário, nes·
te momento da vida brasileira, que cumprimentemos de uma for·
ma especial o Senhor Presidente da República, pelo
comportamento fIrme e sereno no episódio da greve dos petrolei
ros, iniciada há quase trinta dias.

Por uma decisão da Justiça do Trabalho, em duas vezes o
movimento paredista foi considerado ilegal, infringindo, desta for·
ma, vários dispositivos constitucionais e de legislações específi
cas.

Com isto, o Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo a
ilegalidade da greve, determinou o retomo imediato dos trabalha
dores a seus postos, a flID de que se cumpra o que orienta a norma
jurídica de nosso País, neste setor.

Claro está que, diante deste quadro, não poderia ser diferen
te o comportamento do Senhor Presidente da República, a quem
cabe, em primeira instância, exigir o cumprimento da lei neste tipo
de atividade nacional, uma vez que a Petrobras, sendo estatal, está
sob a jurisdição da Presidência da República.

E, uma vez que a decisão judicial deixou de ser acatada, o
Senhor Fernando Henrique Cardoso teve a lucidez de determinar
ao Ministro da Justiça, Nelson Jobim, que tome as devidas provi.
dências no caso, que vão desde a demissão sumária até a prisio.
em alguns casos que a lei determine, dos infratores; um fato nor·
mal, se atentarmos para que o Presidente, no momento, adota um
posicionamento que nos mostra a sua preocupação com a normali·
dade institucional de nosso País.

O desrespeito dos petroleiros para com os princípios mais
elementares do Direito e a inversão da ordem de valores, ao deixa·
rem de acatar a decisão da Suprema Corte do Trabalho, dispensam
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justificativa maior para a decisão presidencial, porque os grevistas,
aí, deram uma mostra patente de que impera, entre eles, um clima
de quebra da ordem institucional, no momento em que esquecem a
hierarquia de valores. E cabe ao Presidente da Republica zelar 
no caso - para que ela seja mantida.

Voltar ao trabalho imediatamente é indispensável, e Fernan
do Henrique Cardoso, com sua posição, nada mais fez que deter
minar as medidas legais e impositivas de imediato, a fIm de que o
quadro atual não resvale para a desordem, que, no momento, traria
o caos institucional.

E isto seria extremamente perigoso para nosso País, já que,
a partir daí, a contestação de sentenças judiciais poderia passar a
constituir uma jurisprudência esdrúxula nos movimentos grevistas.

Agindo da forma como o fez, o Presidente da República nos
dá mais uma mostra de sua verdadeira vocação para o processo
democrático do País, uma vez que este caminha, obrigatoriamente,
pelas normas elementares de respeito aos direitos de todos num
geral e de cada um em particular.

O retomo ao trabalho é uma obrigação dos petroleiros, não
só pela ameaça de serem punidos pelo enquadramento em disposi
tivos legais, mas até porque os prejuízos causados à Nação foram
enormes, a este momento. Não seria propriamente apenas um bas
ta aos danos que se causa à população, mas, sim, o fato de acatar
os mais comezinhos princípios de direito dos cidadãos de dispo
rem de uma atividade defmida como essencial na Constituição
brasileira.

Em assim procedendo, os petroleiros poderão ter de volta a
dignidade que tanto reclamam para o término da greve, justamente
porque, como eles próprios dizem, "este é um movimento de onde
não saem vencedores nem vencidos; saem apenas os altivos, que
souberam, a seu tempo e a sua hora, como deveriam ter cumprido
o seu dever".

Era o que eu tinha dizer. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na edi
ção de 8 de maio, do Diário do Nordeste, li uma notícia que mui
ta satisfação me trouxe, sob o título "Oscar do Marqueting
Cearense será entregue hoje". Para quem não sabe, devo esclarecer
que a ABM-CE - Associação Brasileira de Marketing, em parce
ria com a Secretaria de Indústria e Comércio e a Coditur, encarre
ga-se de oferecer troféus aos executivos do Ceará que se tenham
destacado nas áreas de Indústria, Comércio e Serviços.

Naquele mesmo dia 8, à noite, no Centro de Convenções de
Fortaleza, foi feita a entrega dos troféus, destinados a um profIs
sional de cada área. O Prêmio Destaque Marketing é uma home
nagem aos executivos que se tenham destacado em suas
respectivas áreas de atuação.

É justo mencionar os nomes das entidades que fizeram par
te do evento, tal a sua importância. São elas: Facic, Fiec, ACC,
CIC, CDL, UNIFORIMarketing, Sindicato das Agências de Pro
paganda do Estado do Ceará, ACI, ABAP, ACERT, ABANCE,
FDL, ALFE, CRECI, Associações de Confederações do Ceará,
AJE, SECOvr.

A escolha recaiu entre os quatro mais representativos de
cada categoria, entre os dez mais votados, pelas respectivas entida
des classistas. Em segundo turno, foi escolhido apenas um de cada
área.

Foi, por conseqüência, uma escolha rigorosamente demo
crática, e a seleção dos eleitos não poderia ter sido mais justa e
consentânea com os requisitos de cada um deles. Além de demo
crática, a escolha do evento inspirou grande satisfação aos seus
participantes e convidados, com comemorações festivas, incluindo
shows com o melhor da arte cearense. Houve, ainda, uma exibi-

ção de vídeos de todos os indicados, acentuando-se a cortesia que
cercou o [mal do evento.

Assinalo o fato neste pronunciamento, Sr. Presidenté, Sr"s e
Srs. Deputados, porque se reveste do mais acentuado cunho social,
sugerindo mesmo que eventos como este se repitam, em todos os

. setores da vida cearense, pois constituem instrumento de confra
ternização, a serem imitados nas demais cidades brasileiras.

Honro-me em proclamar que o povo do Ceará, além do seu
espírito criativo, sabe demonstrar os seus bons costumes e preser
var as suas tradições, que tanto nos encantam, bem como reconhe
cer o mérito, como este caso, daqueles que se destacam.

Neste contexto, para registro nos Anais desta Casa, cito os
nomes dos agraciados. São eles: Categoria Indústria - Betânia
(RamolLaticínios); Esmaltec (Ramorrecnomecânica. Ações de
Marketing: Pesquisa de Mercado e Pós-venda); Fábrica Fortaleza
(Ramo/Alimentação); MECESA (ramo'Metalúrgico). Categoria
Comércio - Mercadinhos São Luiz (Ramo'Comércio Varejista);
Pague Menos (RamolFarmacêutico); Saga (Ramo/Comércio de
Automóveis Nacionais e Importados). Categoria Serviços - Beach
Park (Ramo/Lazer e Turismo); 19uatemi (Ramo/Shopping CeD
ter); CorreiC3s (Ramo/Comunicações); Sebrae (Ramo/Consultoria
Empresarial e Treinamento).

Abraço, desta tribuna, o Sr. João Melo, do Mercadinho S.
Luiz, que foi o principal agraciado da noite, e destaco que sua em
presa é considerada modelo em seu setor. Tem crescido em todas
as conjunturas, como resultado de uma gestão efIciente e profIs
sional, numa prova inconteste de que uma empresa bem estrutura
da e gerida pode apresentar situação de balanço positiva em
qualquer circunstância. Não há crise para quem está preparado
para enfrentá-la.

Em conclusão, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, apro
veito o ensejo para cumprimentar os promotores do auspicioso
evento, formulando votos para que se reproduza sempre com o
mesmo entusiasmo, ao mesmo tempo, em que parabenizo os de
mais vencedores do ''Oscar'' da ABM-CE.

Era o que tinha a registrar.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, asso
mo a esta tribuna para registrar uma conquista dos funcionários da
Companhia Siderúrgica da Amazônia - SIDERAM. que, ao longo
de alguns meses, passam por intempestivas situações de desespero
e indignação, devido à falta do recebimento de seus salários, pro
vocando um verdadeiro estado de angústia entre as suas famílias.

Hoje, no Plenário da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, os meus pares aprovaram, por maioria absoluta, o pro
jeto de privatização da Siderama, que tinha somente esta saída
para o equilíbrio de seu passivo contábil, uma vez que foi inteira
mente tomada por problemas oPeracionais, administrativos e fI
nanceiros, gerando prejuízos na ordem de 60 mil dólares por mês.
Não obstante, sua dívida possui um montante superior a 20 milhõ
es de dólares, sendo incompatível com a capacidade de pagamento
da empresa.

O mais peculiar desse processo é que a privatização estará
seguindo modelo e sistemática diferentes, comparando-se a outras
empresas do Governo, pois haverá renúncia de preferência da
União, que detém o controle acionário da empresa com 83,3% do
capital.votante e 92,6% do capital total. Os equipamentos da em
presa, que são dos mais modernos existentes no País, estão sofren
do um processo inexorável de sucateamento, por ausência de
recursos fmanceiros para uma adequada manutenção. E a pura e
simples privatização, pelo modelo convencional, seria desinteres
sante para o Governo e para os seus empregados, pois não haveria
qualquer tipo de atrativo para o investidor privado, que, indubita-
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ve1mente, teria que aportar recursos adicionais para o reerguimen
to da indústria.

Seu contingente de pessoal está reduzido a 73 funcionários,
abalados com o impasse de uma solução adequada ao caso. Isso,
Sr. Presidente, significa mais de 73 famllias aflitas e temerosas.
Estou certo de que, com os investimentos privados, através dessa
inovadora modalidade de privatização, essas famílias amazonenses
poderão ter a tranqüilidade necessária para retomar suas vidas la
borais de forma digna e justa. Oxalá essa empresa venha a retomar
o seu crescimento às custas de muito trabalho, para que volte a ser
o maior empreendimento com incentivos fiscais da Amazônia, que
um dia chegou a ter uma participação de cerca de 65 mil acionistas
e mais de 150 empregos diretos.

Se o alvo de nossas maiores atenções, que são os trabalha
dores da Siderama, obtiveram uma grande conquista no dia de
hoje, estejam certos de que o Estado do Amazonas também está
alvejante de alegria, não somente porque terá a chance de ver reer
guida uma indústria que um dia foi digna dos melhores elogios
empresariais, mas, principalmente, por ver os seus filhos amazo
nenses com o coração esperançoso de conquistar dias melhores.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco'PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depu
tados, o Brasil passa por sérias dificuldades, fruto de um vai-e
vem sem fim na sua política econômica, com altas taxas de juros,
tornando o setor produtivo inviável.

Cada dia que passa, a rolagem da dívida interna agrava
mais nosso endividamento, sufocando nosso empresariado, que
não tem como acompanhar seus negócios, em virtude de serem as
taxas de juros das mais altas do mundo.

O setor agrícola brasileiro sucumbiu, exauriu, inviabilizou
se, não suportou pagar juros mais TR. E hoje a roça brasileira im
plora de seus governantes uma ajuda urgente para poder
sobreviver. Milhares de produtores começam a abandonar suas ati
vidades, vendendo ou cedendo suas propriedades para seus credo
res, por não conseguirem arear com os custos de suas produções.

O Plano Real importou milhares de toneladas de produtos
agrícolas de países que praticam subsídios para seus produtores,
fazendo no mercado nacional uma concorrência suicida e altamen
te negativa para a Nação.

O resultado aí está: preços abaixo do custo de produção
provocando uma quebra geral.

a Governo precisa agir, e agir rápido, senão a sociedade
brasileira vai arear com mais uma catástrofe, desta vez, com aquilo
que tem de mais importante: o alimento, a comida de seus filhos.

A Frente Parlamentar da Agricultura vem alertando o Go
verno e espera de seus membros ação rápida e necessária.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (BlocoIPTB - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, o proces
so de urbanização acelerada que o País vem experimentando,
desde meados deste século, ganhou intensidade por efeito da in
dustrialização e da marcha para oeste, bandeiras deflagradas no
Governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que promo
veu a interiorização da Capital brasileira.

Os vários surtos de progresso e de expansão, entremeados
de períodos recessivos ou de estagnação por que passou nossa ec0

nomia nas décadas subseqüentes, não se fizeram acompanhar de
um planejamento global duradouro e interativo, capaz de ajustar e
equilibrar o crescimento econômico, a explosão populacional, a
proliferação dos grandes centros urbanos, a ~eservação ambien
tal, a repartição dos benefícios do desenvolvimento, mas muito es
pecialmente de realizar a justiça social.

Na esteira do crescimento desordenado, comprometido, na

essência, pela posse egoística dos bens de produção e das riquezas,
estigmatizado pela iníqua distribuição de rendas. que coloca a si
tuação nacional entre os piores dados estatísticos mundiais, consu
mou-se no País o quadro constrangedor e aflitivo da expansão dos
desequilíbrios sociais com a formação, nas periferias das cidades
ou nos ajuntamentos dos sem-teto e sem-terra, de verdadeiros pá
rias, constituindo o que hoje se denominam "os excluídos".

Generalizou-se a miséria nas camadas mais carentes, sub
metidas a longo processo de exclusão das conquistas e dos bens
tecuológicos, sem efetiva participação nos aparelhos sociais volta
dos à educação, à saúde, ao bem-estar, sem direito, em suma, até
de consumir uma dieta diária razoável, de vestir-se com decência e
de morar em condições humanas.

Irremediável, pois, como corolário ou subprodutos desse
panorama de forte discriminação e injustiça que advém da estrutu
ra econômico-social e do nosso modelo de desenvolvimento, que a
violência e a criminalidade passassem a ser componentes da vida
diária, no campo ou nas cidades, despertando a preocupação dos
Poderes Públicos e de toda sociedade, impotentes para conter as
ações anti-sociais, envolvendo principalmente crianças e jovens,
de par com o crime organizado.

Nesse contexto, é natural que pessoas e instituições com ob
jetivos f11antrópicos ou assistenciais se voltem para a prestação de
atendimentos que venham minorar as dificuldades e carências das
camadas mais desfavorecidas.

Numerosas entidades de fins humanitários, que todos co
nhecemos, através de atividades altamente meritórias por todo o
País, empenham-se particularmente em relação àquele segmento,
sobremaneira vulnerável e desassistido, como é o caso dos meno
res infratores, das crianças abandonadas nas vias públicas ou ex
ploradas por adultos, que lhes impõem a opção das ruas como
alternativa de existência.

Obviamente, o alcance desse atendimento s6 tangencia o
problema, pelo vulto que ele assumiu e pelas multifacetadas for
mas de carência a que são lançados ou estão expostos milhões de
jovens e adolescentes. Vale, antes, pelo efeito-demonstração, pelo
exemplo de solidariedade do que como solução cabal e abrangente
para a situação que está a desafiar governos e a sociedade por inteiro.

As ações desenvolvidas em tal caso representam, pois, mui
to mais uma tentativa de enquadramento ético, filosófico e religio
so de uma questão social do que a busca efetiva de programas e
instrumentos eficientes para enfrentar os malefícios da ordem eco
nômico-social e promover medidas capazes de mobilizar os Pode
res Públicos e os cidadãos em torno de um compromisso com a
mudança dos fatores que geram as mazelas sociais.

Vemos, com certa desconfiança quanto à sua eficácia, a
proliferação de campanhas em favor de crianças de rua, nas quais
se envolvem organizações não-governamentais, sem uma coorde
nação ou uma ação integrada. que combine esforços e recursos ar
recadados para atacar o problema de maneira competente,
administrando a escassez de meios com transparência e objetividade.

Na realidade, essas iniciativas isoladas, abstraídos os altos
princípios ou motivações que as inspiram, não resolvem o proble
ma do quadro de pobreza instalado e crescente no País, porque
dissociadas de esforços conjugados dos Poderes Públicos, dos vá
rios escalões. e das famílias ou indivíduos.

Campanhas assim, educativas e de conscientização, deve
riam plgnar, de um lado, pela melhoria urgente e substancial dos
indicadores sociais, como os relativos à educação, saúde, habita
ção, salários, ocupação da mão-de-obra e tantos outros a serem
considerados através de políticas compensatórias governamentais.

Por outro lado, é imperativo conscientizar as camadas p0

pulares em tomo da importância da paternidade responsável, da
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adoção de meios de controle da natalidade, de sorte que se conte
nha a expansão populacional desenfreada que condena milhões de
criaturas indefesas à herança da miséria e inviabiliza a consecução
dos resultados macroeconômicos e de justiça social que devem ser
perseguidos por intennédio daquelas políticas.

Somente assim estaremos atacando o mal nas suas causas
primeiras, e não apenas lidando com os efeitos da deseducação se
xual das famílias e indivíduos e dos desajustes estruturais históri
cos da ordem econômico-social brasileira.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, A Marcha de Insensatez, livro da historiadora Barbara
Tuchman, analisa como, apesar de todas as advertências e infor
mações, homens com poder de decisão acabaram por levar seus
países a guerras peIdidas de antemão ou a retrocessos evitáveis. O
Sr. Robert Mac Namara hoje chora em entrevistas nas televisões
americanas quando assume o erro cometido por poucos homens, e ele
está inchúdo, ao lançaros Estados Unidos na Guerra do Vietname.

As taxas de juros praticadas pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso são exemplo acabado dessa marcha da insensatez. O
economista Paulo Nogueira Batista Jr. apresenta, hoje, na Folha
de S. Paulo, dados reveladores da insistência na insensatez. "Cam
peio mundial da usura", o Brasil é o primeiro colocado entre as
mais altas taxas de juros reais. Se a Rússia e a Turquia, com taxas
nominais de 242 e 76%, respectivamente, desbancam os 65% de
juros nominais brasileiros, "considerada a inflação (••.), nenhum
país sequer se aproxima dos 35% ao ano observados no Brasil",
registra o economista.

Essa exoroitância, por sua vez, não é distriroída igualitaria
mente. ''Evidentemente, as taxas praticadas nas operações ativas
do sistema bancário são muito mais elevadas, especialmente para
as empresas menores e as pessoas f'lSicas", ressalta Batista Jr.

Apesar de a equipe econômica justificar esses juros como
necessários para evitar um consumo que o País não teria produção
correspondente para bancar, o que provocaria aceleração inflacio
nária, na verdade, essas taxas absurdas evidenciam o seguinte: pri
meiro, o País continua sendo um risco para investidores
estrangeiros, por mais que o Presidente e sua equipe andem pelo
mundo a dizer o contrário. Os juros pagos pela entrada de capital
especulativo demonstram que o cacife da banca brasileira é um
blefe. O risco-Brasil não existe, dizem as autoridades do Governo,
secundadas em cOro por todos os meios de comunicação. O risco
Brasil está altíssimo, demonstram os jrros pagos pelo Banco Central.

Segundo, a combinação de juros altos com uma taxa cam
bial que sobrevaloriza. o real é explosiva. Retira recursos da produ
ção e os joga no mercado fmanceiro; aumenta a dívida pl1blica de
forma exponencial; desestrutura setores produtivos inteiros com
capacidades de competição no mercado intemacional, como o se
tor calçadista, reduzindo as exportações e jogando milhares de tra
balhadores no desemprego. Recessão, desinvestimento, mas lucros
ascendentes para os especuladores;

O Senhor Fernando Henrique Cardoso chama esse caos de
"saneamento do Estado", conforme notícia do Jornal do BrasiL
Dentro de um ano e meio, diz Sua Excelência, aí, sim, após o "sa
neamento", o Governo poderá investir na área social. Para comple
tar a insensatez, vários analistas têm advertido para os perigos de
uma desindexação da economia, começando pelos salários, projeto
que está sendo costurado pela equipe econômica.

A insanidade de quebrar um país que tem uma estrutura in
dustrial complexa e um mercado de consumo que é objeto de de
sejo de qualquer investidor produtivo não pode ser legitimada pelo
Congresso.

Já está passando a hora de se tomarem medidas que recon
duzam o País aos trilhos. É isso que os jlros estão mostrando: que
o.I'aís está à beira de descarrilar. Espero sinceramente que a maio
ria governista tenha a sabedoria de evitar essa insensatez.

O SR. CANDINHO MATTOS (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não se
pode deixar de reconhecer que o cooperativismo sempre foi e con
tinua sendo a grande solução para os problemas fmanceiros das
popllações de baixa renda.

Nos países desenvolvidos, rara é a empresa que não tem a
sua cooperativa própria para atender às necessidades dos seus em
pregados. Também no campo, a presença da cooperativa é de fun
damental importância para aumentar a produção e melhorar as
condições de vida dos agricuhores.

E não é sem razão que, em tempos de an"ocbo salarial, tra
balhadores estejam-se organizando para formar cooperativas de
crédito, junto às quais possam conseguir empréstimos a juros bai
xos.

O próprio Governo chegou a ter, na sua estrutura, um Ban
co Nacional de Crédito Cooperativo que desempenhou papel rele
vante junto à agricultura e às fontes de produção. Mas a
má-administração e os desvios de suas fmalidades levaram à extin
ção, ficando as atribIições a cargo da Carteira de Crédito Agticola
do Banco do Brasil.

É bom que se diga, Sr. Presidente, que o fechamento do
BNCC não se deu por simples inviabilidade. Suas administrações,
principalmente as últimas, primaram pelo descalabro, pelo assalto
às fmanças públicas, concedendo empréstimos para projetos de
piscicultUra onde não havia sequer água.

Retomando o raciocínio inicial, Sr. Presidente, destaco o
trabalho realizado pela Central das Cooperativas de Crédito do
Estado do Rio de Janeiro, que conta hoje com cinqüenta cooperati
vas cadastradas e regulamentadas pelo Banco Central.

Com isso, a agiotagem, que se vinha institucionalizando
ante as altas taxas de juros cobradas pelos bancos, tendem a se re
trair, na medida em que as cooperativas de crédito suprem as ne
cessidades mais elementares dos seus associados. Elas
administram quantias depositadas mensalmente pelos funcionários
de detenninada empresa, geralmente entre 2 e 3% da base salarial
da categoria. A sua administração é escolhida entre os próprios
empregados e a participação é facultativa, o que toma a iniciativa
altamente democrática.

Para que se tenha UJ1l.a idéia, Sr. Presidente, o índice de par
ticipação gira em torno dos 75% nas empresas que adotaram o sis
tema. Esses fundos pennitem 'qUe os trabalhadores tomem
empréstimos a juros bem mais baixos que os de mercado e, quan
do saem da empresa, recebem todo o dinheiro de volta, corrigido
pela UFIR.

São iniciativas como essas, Sr. Presidente, que precisam ser
estimuladas, para que os trabalhadores não fiquem eternamente à
mercê da exploração financeira de instituições que tudo exigem e
nada oferecem.

Registro o fato e congratulo-me com a Central das C0ope
rativas de Crédito do Estado do Rio de Janeiro, à qual fommlo vo
tos de creScente prosperidade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados•.

A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, falar s0

bre violência no Rio de Janeiro já se tomou comum. Esta
vulgarização do tema entorpece as ações e mantém parte da popu
lação como refém pennanente de narcotraficantes.

Reféns que têm que pagar o mais duro dos resgates. O si-
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lêncio da covardia, a convivência com a morte, a ação repressiva
sem direção, o. aliciamento de seus filhos, enfim, toda sorte de in
justiças que o poder exercido pelas armas pode impor aos que não
podem reagir.

.Até alguns anos atrás todos vivíamos esta experiência: ter
qu.e ficar calado diante da opressão política. Lutamos e consegui
mos democratizar o País. Agora é preciso lutar para devolver a li
berdade de alguns brasileiros que a perderam para o poder
instalado do crime.

. O poder instituído tem a obrigação de resgatar esses cidadã
os, que hoje vivem em regime de prisão domiciliar. Sendo seu úni·
co"crime", se é que assim podemos denominar, o simples fato de
residirem em áreas que o Estado abandonou há algum tempo, per
mitindo a instalação do poder opressor dos criminosos.

o medo toma conta de toda a população e a cada dia se des·
cob.re uma nova face da violência.

Pais são mortos diante de seus ftlhos por motivos torpes ou
mesmo sem motivo algum. Crianças são assassinadas por balas
perdidas ou por espíritos perdidos. Às vezes confundidas com
marginais, simplesmente porque tiveram uma reação. Como o me
nino do Grajaú, que de dentro do carro da mãe, viu um policial e
apontou-lhe uma arma de brinquedo, recentemente. Mas, em tem·
polJ'de.guerra, armaS nunca são brinquedo. Mal condicionado, sob
o permanente efeito do medo, o policial reage e atira. '

,Ou o outro que em Duque de Caixas foge do tiroteio e es
conde-se embaixo da cama e é morto por uma bala que, provavel
mente, procurava um marginal, que, também escondido, esperava
a hora de dar o bote.

Histórias não faltam. Cada uma com seu requinte de cmel
dada. Çada uma tirando uma vida e destruindo várias.

O, presidente da Associação de Moradores da Comunidade
ChiwMendes, na Pavuna, Jurandir, é seqüestrado. Todos viram,
mas ninguém sabe quem foi. Já se foram algumas semanas, mas
não houve pedido de resgate. Provavelmente,ele já pagou o resga
te, flOrque não era dinheiro que queriam dele.

,No dia 26 de dezembro passado, a uma hora e trinta minu
tos~madrogada, um grupo de mais de vinte homens invade a co
muw.4lule Marcílio, Dias, na Penha. Essa comunidade tem,
ap!!1W.~mente.uma localização estratégica. De um lado o Merca
do sJe São Sebastião, por onde passa a maior parte dos alimentos
negoqiad.os no estado. Do outro, o Centro de Instrução Almirante
Alexandrino, da Marinha, local de instrução de oficiais. Na frente,
sepamudo-a da Avenida Brasil, algumas indústrias, como por
exemplo,a gráfica do Banco do Brasil e nos fundos a Baía de
GUIijUlQara, na verdade uma colônia de pesca de gente trabalhado
ra, q\W tem o seu cais a 500 metros da pista do Aeroporto Interna
cio~ do Galeão.

Aqueles homens que se faziam passar por policiais, pelas
roupas que usavam, inclusive coletes da Polícia Civil, carros com
insígnias,e rádios, tinham apenas um objetivo: matar o traficante
Carlos Alberto da Silva, o "Boi", que dominava a área, seu cunha
do e braço direito, Zilmar, e o homem responsável pela guarda da
droga,}osé Luís.

, I. C;Pm as três mortes, abre-se caminho para que um trafican
te, mais poderoso, ofereça ajuda. Essa ajuda vem com homens e
armal\, mandadas pelo traficante Robertinho, de Parada de Lucas,
uma comunidade próxima, ligada ao 3° Comando. Uma semana
depoÜ!, novo ataque, agora para eliminar o resto da família do
"Boi".·,

1 ~ão. assassinados a mãe, os dois ftlhos de 16 e 17 anos, o
genro,e ymaftlha de 13 anos. Quem sobreviveu teve que fugir.
Em seguida, com 30 homens e armas pesadas, o traficante de Lu
cas as3UIl),C o comando da Marcílio Dias.

Começa uma nova ordem. Antigos colaboradores de Carli
nhos Boi são eliminados. Os pequenos roubos são punidos com.a
morte. Quem fala demais acaba enterrado sob o piso de sua pr6
pria casa. Ninguém mais pode conversar nas esquinas. E o cheiro
de peixe é substituído pelo da morte, pelo odor de sangue que seca ,
ao sol e da carne de cadáveres que apo<b:ecem, enterrados em
qualquer parte da comunidade. Os súnbolos visíveis do poder são
instalados, quebra-molas de até 30cm estão agora em todas as
roas.

Os assassinatos estão fora de controle. O matador-traficante
''Pão Doce" mata uma menina de 13 anos com um tiro no rosto no
sábado de carnaval. Motivo: ela olhou demais para ele.

Uma família inteira é morta e enterrada dentro do próprio
barraco, que recebe então um piso de concreto.

O presidente da Associação de Moradores, Francisco Sal
les, vai embora de sua casa. Deixa para trás 20 anos de trabalho
comunitário. que ajIdaram a transformar a Marcílio Dias. Ainda
há barracos num pedaço favelizado, mas quase tudo é organizado.
iluminado, asfaltado, com roas retas e casas boas, que um dia che·
garam a valer até R$30 mil, mas que agora são oferecidas a, no
máximo, R$5 mil.

Como vereadora ajudei essa comunidade a melhorar. Fiz o
meu trabalho como representante da cidade do Rio de Janeiro,
procurando honrar os votos que recebi. Por esta razão é que ve
nho, desde então, acompanhando o drama dos moradores daquele
bairro.

Em março snrgiram boatos de que haveria nova invasão. O
traficante Robertinho de Lucas passa a mandar, todas as noites, .
um comboio. Vários carros escoltam um caminhão-baú, repleto de
homens vestidos de p:eto e cheio de armas.

É instalada uma metralhadora ponto 50, na roa KeIson,
atrás da gráfica do Banco do Brasil, a principal entrada da favela
de Parada de Lucas. O trajeto entre a favela de Parada de Lucas e a .
Marcílio Dias s6 pode ser feito pela Avenida Brasil, principal via
de acesso ao Rio de Janeiro.

O estado de alerta dum uma semana, mas o seu fim não é o
fim da camificina. O matador-traficante ''Pão Doce" mata um ho
mossexual e depois outro e seu companheiro. É o preconceito le
vado no mais alto grau da insanidade. Dois vendedores de panelas
também são executados.

Numa tarde, 'pãO Doce" se iri'ita com um membro da Igreja
Batista, que colava nos postes, sem autorização, convites para a '
pregação de sua igreja. O crente é assassinado a facadas, na frente.
de todos. Mas traficante também fmge que é justo e ''Pão Doce" é
executado pelos próprios colegas. Numa quinta-feira de março, os
traficantes convocam uma reunião com os membros da comunida- .
de. Após um sennão contra o que chamavam incompreensão da
comunidade, que sempre os denunciava à polícia, eles partem le- .
vando alguns novos membros que foram ali cooptados.

O circo do terror vai embora por um único motivo. O movi
mento de venda de drogas não em suficientemente grande para o .
aparato necessário a sua segurança e o cais não era adequado ao
desembarque de armas pornão contar com um paiol seguro.

Quinze dias após se verem livres dos invasores do 3° c0.

mando, os moradores vêem a entrada de traficantes na favela de
Vigário Geral, ligados ao Comando Vennelho. O terror vai conti- .
nuar. Agom, contra aqueles que podem ter sido simpáticos com os
antigos invasores. Assim, a fazenda tem novo dono, mas o reba
nho continua sendo tratado a chicote.

Mas os novos donos também não se adaptaram e deixaram
a comunidade novamente sob a "guarda" de Parada de Lucas. .

Hoje a situação não é mais de confronto, mas as marcas são
irremovíveis. A comunidade está desmotivada e descrente em rela-
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ção às autoridades constituídas, que já não figuram como uma fon
te de ajuda.

O exemplo da Marcllio Dias não é o mais contundente, nem
é o primeiro, nem o mais sangrento. Porém, o mais grave é que
não é o único, nem último.

As tintas fortes que pintam este quadro mancham, diaria
mente, as vidas de nossa gente simples, obrigada a conviver com a
violência, invadida, sob o domfnio de AR 15, AK 47, Glocks, HK,
Uzis, Coits, Sauers etc. Já foi o tempo em que o bandido brasileiro
usava revolver 38. Neste aspecto, eles já vivem no Primeiro Mun
do, usando o que há de mais moderno em equipamentos para ma
tar, que são adquiridos no Rio de Janeiro.

Quem traz? Como entra? Como é que tantas armas e muni
ção podem passar por nossos "sofisticados" esquemas de seguran
ça nos portos e aeroportos?

A facilidade com que se adquire uma arma aqui só se com
para com a facilidade existente nos Estados Unidos. Lá, uma legis
lação fascistas permite que qualquer cidadão adquira armas, para
defender o País de um ataque inimigo.

Aqui a desorganização social e a falta de controle do Go
verno geram efeito semelhante. Nossos jovens andam armados, na
maior parte das vezes, só para dar demonstração de sua virilidade
infantil.

Como se pode explicar o fato de um menino de 16 anos le
var uma arma para a escola. Matar uma colega, ainda que aciden
talmente, dentro da sala de aula? É crime grave. Ninguém porta
uma arma, senão para cometer um crime, ainda que em legítima
defesa.

A redução das armas diminuirá, imediatamente, o nível,
hoje insuportável, da violência no Rio de Janeiro. Já temos notícia
de que autoridades policiàis iniciaram as buscas e apreensões das
armas, mas muito ainda está por ser feito.

E nós, estou convicta, devemos isso aos milhões de cariocas
que, muito antes de conquistarem a cidadania plena, perderam o
princípio básico desse valor, a liberdade.

É por essa razão que na tarde de hoje, Senhor Presidente,
nobres colegas, venho a esta tribuna, uma vez mais, e aqui retorna
rei, quantas vezes for necessário, para pedir não só ao Governo do
Estado do Rio de Janeiro, mas também ao Governo Federal, que
está auxiliando as autoridades policiais de meu Estado no trabalho
de combate ao narcotráfico e na melhoria das condições de segu
rança do Rio de Janeiro, que não descansem até que a paz e a se
gurança voltem a ser uma realidade. Já temos um sinal de vitória,
que são os nomes do general Nilton Cerqueira, à frente da Secreta
ria de Segurança do Rio de Janeiro e do Dr. Eleutério Parracho, à
frente da Polícia Federal, dois homens empenhados com o cumpri
mento de seu dever e comprometidos com o combate do narcotrá
fico e da violência urbana.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WELINTON FAGUNDES (BlocoIPL - MT. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputa
dos, a Amazônia se constitui numa das regiões mais ricas em
virtude de suas reservas minerais, potencial hidroviário, hidrelétri
co e biodiversidade. Portanto, é inquestionável o grande papel que
lhe cabe desempenhar no desenvolvimento econômico do País.

Porém, toda essa riqueza carece de instrumentos essenciais
incorporando medidas dinâmicas pela criação de atividades gera
doras de valor agregado. Nesse contexto parcela importante da
ação indutora das atividades econômicas da região recai sobre os
agentes fmanceiros oficiais de fomento.

Toma-se fundamental estabelecer-se maior preocupação e
prioridade no crédito acessível ao pequeno produtor.

O Banco da Amazônia está inserido ao processo produtivo

há mais de 50 anos como organismo de fomento e agente fmancei
ro do Governo Federal capaz de ativar o desenvolvimento regional.

O interior amazônico dista dos grandes centros nevrálgicos
do País, com dispersa distribuição populacional, carência de equi
pamentos urbanísticos, de infra-estrutura econômica e social, agra
vado pelo problema do acesso ao capital fmanceiro, e configura
uma exigüidade do movimento bancário, já que os grandes bancos
estão situados no Centro-Sul, tornando ainda mais lentos e peno
sos os negócios de vulto a serem realizados no Norte.

A Amazônia necessita de um Banco regional forte e ágil,
capaz de reter e aplicar a poupança regional e alocar recursos para
investimento em longo prazo e em condições adequadas às pecu
liaridades locais, implementando projetos vocacionados à área e
dirigidos a um processo de desenvolvimento sustentado, presente
em toda a região.

Trata-se portanto de um banco da região para a região, conhe
cedor da realidade amazônica, peculiaridades e potencialidades.

Essas caracteústicas o credenciam como gerenciador dos
recursos do Fundo Constitucional do Norte (FNO), possibilitando
a injeção de um fluxo de recursos em condições adequadas aos vá
rios segmentos produtivos do setor rural e industrial.

Em 1994, 80% dos recursos destinados ao Fundo através <10
Tesouro Nacional, da ordem de 140 milhões de reais, foram desti
nados a micro, pequenos e médios produtores rurais, correspon
dendo uma faixa de 98% de fmanciados. Tais investimentOs
geraram mais de 50 mil empregos diretos em conformidade com o
objetivo do programa, que é fixar o homem ao campo.

Considerando estratégico que cada região do País seja coor
denada em sua jurisdição, para não prejudicar as peculiaridades e
características fundamentais às suas realidades regionais, posicio
no-me contrário à qualquer medida que venha propor eventual fu
são do Banco do Nordeste (BNB) ao Banco da Amazônia,- ou
mesmo uma pretensa vinculação à própria Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).

Visando à consolidação do processo de desenvolvimento
sustentado, com um banco regional forte e ágil para a Amazônia,
registro desta tribuna a adoção de medidas que considero impres
cindíveis e inadiáveis.

1 - realização de concurso público para a operacionalização dt,

suas atividades, já que o último foi realizado em fevereiro de 1985;
2 - transferência dos recursos do Finam para o FNO, já que

são originários da parte do Imposto de Renda;
3 - que o Basa adote medidas análogas às do Banco do Bra

sil, Caixa Econômica Federal e BNB, no sentido de acolher a.par
ticipação de representação do funcionalismo do Banco no
Conselho de Administração e na Diretoria Executiva;

4 - que o Governo Federal agilize medidas tendentes à au
torização de abertura de agências do Basa nas seguintes localida
des: Pacajá, Tailândia ou Jacundá, Breves, PoIlta de 'Pedras,
Gurupá, Salinas e Rio Maria. Algumas localidades se .situam a
mais de 500 quilômetros da agência mais próxima. E existe um
grande número de associações de trabalhadores rurais e cooperati
vas que recebem os recursos do FNO.

Adotadas essas providências, a Amazônia terá absoluta con
dição de assistir a sua população, consolidar seu processo. de de
senvolvimento e contribuir ao balanço de nossa economia,
independentemente de ameaças externas ou limitações intentadas
por grupos internacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SERAFIM VENZON (pDT - SC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Estadc
que represento nesta egrégia Câmara dos Deputados, Santa Catari
na, começa a se preparar para o século XXL
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Isto dependerá de cada um, de modo particular. e de todos
nós de modo geral.

A Constituição Federal adota uma política de desenvolvi
mento que ordena as funções sociais da cidade e garante o bem-es
tar de seus habitantes.

Diante disso, cumpre-nos prosseguir' nesta caminhada.
abrindo um marcante e permanente debate entre as autoridades fe
derais, estaduais e municipais e todos os segmentos da sociedade.

A política não deve representar apenas o trampolim para a
conquista do poder. mas o instrumento para a solução de proble
mas que dizem respeito às necessidades populares.

Recentemente aprovamos nesta Casa, e votei favoravelmen
te, a privatização da geração de energia elétrica. A equalização ta
rifária será assegurada, porque as linhas de transmissão
continuarão sendo do poder público. Esta medida visa equalizar
custos, pois a distância entre a produção e o consumo alteraria o
preço. por causa do custo de implantação da linha, bem como a
perda de energia.

Este projeto pode se constituir num ousado plano do Gover
no de participação da sociedade. Não convém que além do discur
so haja festa, simplesmente festa, mas consciência, planejamento e
trabalho.

Digo isto para ressaltar que Santa Catarina pode ser o Esta
do pioneiro na exploração e produção de energia pela iniciativa
privada.

O Estado que represento nesta Casa produz apenas 4% da
energia que consome. O restante é comprado de outros Estados.

Essa compra implica evasão de ICMS. recursos valiosos da
nossa gente e que fazem falta aos cofres públicos de Santa Catarina.

Reivindico aqui ao Excelentíssimo Ministro das Minas e
Energia, Raimundo Brito, estímulos imprescindíveis para que o
potencial hídrico de uma vasta região possa servir como ponto de
partida para produção de energia pela iniciativa privada.

Refrro-me à região do Vale do Rio Tijucas. à importância
da construção de uma usina hidrelétrica no rio Tijucas para a grande
Florianópolis. a região de Bmsque e o Vale do Rio Itajaí Mirim.

Teremos. assim, a fonte de geração energética muito próxi
ma da região de consumo. E os benefícios sociais e econômicos
serã6 relevantes para a população, que terá energia mais barata. E
para o Estado, uma nova fonte de recursos.

O rio Tijucas é o curso d'água mais próximo de Florianópo
lis, tem recursos hídricos suficientes para construção de uma usina
hidrelétrica com capacidade para produção de 250 megawatts. Isto
significa o consumo de um Município de porte médio multiplicado
por dez O custo das desapropriações de áreas seria pequeno. se
comparado com os benefícios resultantes desse empreendimento.
Toda energia produzida será consumida em Municípios vizinhos,
por tér grande densidade demográfica, um grande parque indus
trial e forte pólo turístico. Teria pequeno gasto com as linhas de,
transmissão e pequena perda de energia - ao contrário do que vem
ocorrendo com a compra de energia do Paraná ou Rio Grande do SuL

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Deputados, ao fazer este apelo ao
Excelentíssimo Ministro Raimundo Brito, das Minas e Energia, o
faço em nome da potencialidade da gente e do Estado catarinense,
na expectativa e esperança de construir uma sociedade mais justa e
mais digna. •

Isso só será possível com o crescimento planejado e ordena
do, superando-se os efeitos negativos da economia em crise. e com
o empenho do Governador Paulo Afonso Vieira, dos Srs. Deputa
dos Federais e Estaduais. das autoridades locais e lideranças co
munitárias.

Por isso peço ao Sr. Presidente que encaminhe este pedido

ao Governador Paulo Afonso Vieira, aos Deputados Estaduais de
Santa Catarina, e ao Prefeito e Vereadores de Bmsque. Botuverá,
Vidal Ramos, Leoberto Leal, Nova Trento. São João Batista. Ca
nelinha, Tijucas, Major Gereino, Antonio Carlos, Florianópolis.
Bragança, São José. Palhoça, Porto Belo, Itapema e Bombinhas.
para que se juntem a mim na conquista desta causa.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Hélio Rosas.
O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, usarei meu tempo no
Grande Expediente para falar a respeito da história contemporânea
da casa própria no Brasil.

Cometeu-se grande erro quando se criou o Sistema Nacio
nal da Habitação em 1964. Naquela ocasião - e não me canso de
lembrar - os economistas que idealizaram o Sistema esqueceram
se de um dado elementar. a única coisa de que não se poderia es
quecer: a grande lei da oferta e da procura que rege a ciência
econômica.

Lançou-se uma fábula de recursos num dos pratos da balan
ça, sem levar em conta o outro. No segundo ano de funcionamento
do Sistema Nacional da Habitação. para uma inflação de 23% ao
ano. houve um aumento no custo do material de construção de
187%. Além disso, naquele momento. começaram a consolidar-se
cartêis, como o do cimento. material importantíssimo na constru
ção de casas, resultando no crescimento de preços na construção
civil, o que contribuiu para inviabilizar o Sistema Nacional da Ha
bitação.

Aquele plano, de grande importância -logo vamos falar so
bre a importância da casa própria -, tinha por objetivo alargar a
faixa da população com acesso a ela. No entanto. ele conseguiu
exatamente o contrário: estreitou a faixa da população com acesso
à casa própria. inviabilizando o sonho de muitos brasileiros. inclu
sive os de pequena renda.

A única importância do plano. com todos os seus erros. é
que tocava na questão da casa própria, algo de fundamental impor
tância. pois representa maior saúde para a população.

Dados do IBGE dão conta de que existem no Brasil 20 mi
lhões de pessoas que não têm acesso à água tratada; 75 milhões
não são atendidas por sistema de esgoto; 60 milhões não têm cole
ta de lixo; e existem no País 3.400 favelas cadastradas, algumas
delas verdadeiras cidades. Fora essas 3.400 favelas. ainda há uma
legião imensa de brasileiros que nem em favela moram, pois resi
dem embaixo das pontes. dos viadutos, das marquises. e, como vi
até aqui, na Brasília do século XXI. embaixo das árvores.

Hoje podemos dizer com segurança que a casa própria rep
resenta mais do que isso, representa. também, juntamente com a
saúde. uma maior possibilidade de trabalho, que é um dos princí
pios básicos da economia. Cidadão sem saúde tem baixa produti
vidade e, às vezes. não pode trabalhar. Não trabalhando, não
produz Não produzindo. não gera riqueza e não contribui para
sairmos das dificuldades em que nos encontramos. A falta de saú
de gera também uma série de problemas, onera os cofres públicos.
produz gastos com tratamento dos doentes e dificulta a educação
do povo. porque quem não tem saúde para traballiar não tem saúde
também para ir à escola.

Então. é fundamental a casa própria. porque ela traz consi
go mellior condição de vida para o cidadão. mais saúde e. conse
qüentemente, melhor condição de trabalho. assegurando a base da
ciência econômica. Ela também gera segurança e confiança no ci
dadão. que tendo a casa própria se sente mais gente. mais disposto
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a enfrentar as vicissitudes da vida e a lutar pelo seu País, pelo seu O SR. HÉLIO ROSAS - Agradeço a V. Ex" o aparte, que
Estado e pelo seu Município. também valoriza nosso discurso de hoje. .

O Sr. Michel Temer - Concede-me V. Ex" um aparte, no- Info1ll1aremos a V. Ex" alguns dados sobre a situação de
bre Deputado Hélio Rosas? caos por que passa o Sistema Nacional de Habitação. O déficit ha-

O SR. HÉLIO ROSAS - Com prazer, ouço o nosso ilustre bitacional no País, admitido pelo Secretário Nacional de Habita-
Líder Deputado Michel Temer. ção, que esteve nesta Casa em 1994, é de 12 milhões de

O Sr. Michel Temer - Deputado Hélio Rosas, em primeiro habitações, com incremento de 500 mil por ano. Este dado é, às
lugar, quero cumprimentar V, Ex" pela sua oportuna manifestação. vezes, contestado, para mais ou para menos, mas, na verdade, o
Acho que a falta de habitação é um dos problemas fundamentais déficit é enorme, E não é com essa política tímida, errada e desas
deste País. Muitas vezes esse tema não é tratado em profundidade. trosa que conseguiremos diminuir o déficit habitacional.
Muitas vezes é até desprezado, exata e precisamente, porque vai Outro dado. O déficit do Fundo de Compensação das Varia
alcançar uma massa desprovida de recursos, incapaz de manifes- ções Salariais é, hoje, de 19 bilhões de dólares, dos quais 10 bilhõ
tar-se de modo altaneiro, com força de convencimento. De modo es são sustentados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
que é fundamental, nobre Deputado, que neste Parlamento, ao lado dinheiro que é do trabalhador.
da sua voz, muitas outras se manifestem em benefício exatamente Então, no rombo do FGTS, há 10 bilhões de dólares de dé
dessa grande população desprotegida. E ouço com prazer e satisfa- ficit no Fundo de Compensação das Variações Salariais. Dos ou
ção V. Ex" salientar que dentre o fator de maior segurança para o tros 9 bilhões de dólares, 5 bilhões são da caderneta de poupança
indivíduo está exatamente o teto que cobre a si e a sua família. de entidades públicas e 4 bilhões da caderneta de poupança de en
Portanto, Deputado Hélio Rosas, nesta breve intervenção e na qua- tidades privadas. Quer dizer, todo o dinheiro da economia popular
lidade de líder do PMDB, partido ao qual V. Ex· tanto serve e que é jogado pela janela, pelo ralo da insensatez, da incompetência, do
tanto dignifica, quero dizer que me sinto honrado e feliz porque V. descaso poruma causa tão importante como é a da moradia popular.
Ex", em nome do nosso partido, vem defender uma tese extrema- Um último dado que menciono a respeito do caos existente
mente importante e fundamental para os destinos do País. Meus neste País é que, em maio de 1994, construídas com esse dinheiri
cumprimentos a V. Ex" pelo seu pronunciamento e os meus votos nho suado do FGTS, havia 121 mil habitações sem comercializa
para que prossiga na sua luta. ção e 47 mil delas com graves problemas de comercialização,

O SR. HÉLIO ROSAS - Agradeço a V. Ex" o aparte, que dentre as quais 12 mil habitações invadidas. Ou seja, nunca paga-
honra o nosso humilde pronunciamento. rão nada por elas. Serão destruídas pelo tempo, sem contribuir

Gostaria de dizer que a segurança que a casa própria pro- para diminuir o déficit habitacional. São dados estarrecedores que
porciona é demonstrada pelos cidadãos quando ele diz: "Agora mostram as falhas do Sistema Nacional de Habitação.
posso fazer ficha no banco, porque tenho propriedade". Isso é im- Com prazer, ouço o ilustre Deputado Carlos Apolinário.
portíssimo, porque fortalece a família, que, por sua vez, é funda- O Sr. Carlos Apolinário - Nobre Deputado, em primeiro
mental para um País. Um país com um família bem constituída lugar, quero parabenizá-lo pelo seu discurso em defesa da moradia
tem mais perspectivas, mais possibilidades de se libertar do subdec popular. Lembro-me, Deputado, que há 35 anos, quando uma pes
senvolvimento. Além disso, Srs. Deputados, a casa própria tam- soa não tinha sua casa própria, ela comprava um terreninho à pres
bém desperta a consciência da importância da poupança, um dos tação, Depois disso, ela se dirigia ao depósito de materiais de
outros grandes tripés da ciência econômica. O cidadão, ao deixar construção perto de sua casa e fazia mais uma compra a prazo.
de pagar o aluguel, sabendo que o seu dinheiro está sendo gasto Portanto, comprova o terreno e o material para a construção da
para construir um patrimônio, tem a nítida consciência de que a casa à prestação. No final de semana, o cidadão reunia o compa
poupança também é fundamental. Economia é trabalho, é produ- dre, a comadre e os vizinhos e construía sua própria casa. Foi des
ção, é produtividade, é ter condições de trabalhar com racionalida- sa maneira que meu pai construiu a casa em que morei na infância.
de, e a poupança é fundamental em todas as economias Infelizmente, a inflação e os altos juros pagos hoje na compra do
bem-sucooiâas do mundo. terreno e do material de construção inviabilizaram a possibilidade

Antes de falar do caos em que se encontra o Sistema Nacio- de se construir a própria casa. E o que vemos? O número de fave
nal de Habitação, ouço, com muito prazer, o ilustre Deputado Ag- las aumenta a cada dia e há aqueles que moram sob as pontes, por
naldo Timóteo, que não têm condições de construir sua casa. V. Ex",

O Sr. Agnaldo Timóteo - Deputado Hélio Rosas, tenho a oportunamente, sugere que o Governo volte a investir no setor ha
concepção de que o problema da habitação popular é muito mais bitacional, uma vez que arrecada o Fundo de Garantia, dando
sério do que o da saúde e o da educação, porque, quando se tem oportunidade ao trabalhador que ganha um, dois ou três salários
uma casa se tem, inclusive, tranqüilidade para administrar outros mínimos de construir sua casa e abrigar seus filhos. Deputado Hé
problemas. Mas, Sr. Deputado, é importante admitirmos que o lio Rosas, se uma pessoa não tem condições de comer carne, ela
atual caos da habitação popular foi causado pela demagogia dos come ovo; se não pode comer ovo, come legumes ou verduras,
governantes de quase todos. os Municípios deste País, que usaram mas a pior coisa que lhe pode acontecer é não ter uma casa para
enormes áreas de terra para construírem casinhas ridículas, ao in- morar. Imagine a angústia de um pai que vê a noite chegar e co
vés de construírem conjuntos residenciais, não na horizontal, mas meça a se perguntar: ''Para onde irei com minha família?" Parabe
sim na vertical, como aqueles conjuntos maravilhosos que havia nizo V. Ex" pelo pronunciamento e por estar ocupando a tribuna
em São Paulo e que estão agora sendo refeitos pelo Prefeito Paulo desta Casa, no período destinado ao Grande Expediente, com ho
Maluf, através do Projeto Cingapura. O que esperamos, Sr. Depu- nestidade e sinceridade, sem demagogia. V. Ex" usa o mandato
tado, é que não só o Governo Federal, mas também o Estadual e o parlamentar para defender não os ricos, mas os pobres, aqueles
Municipal, voltem mais sua atenção para a habitação popular, de que nada têm. Neste momento, V. Ex" com o seu prestígio, defen
maneira menos de~agógica e mais eficiente. A habitação horizon- de os interesses dos mais humildes dos trabalhadores. Parabéns,
tal é improdutiva. E necessário que todos admitam que há necessi- Deputado Hélio Rosas.
dade de um programa de habitação vertical, para que se possa O SR. HÉLIO ROSAS - Agradeço ao nobre Deputado o
atender a mais gente na mesma área de terra. aparte.
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O principal objetivo da minha presença aqui é a defesa do
Projeto de Lei nO 311.

Antes de conceder o aparte ao nobre Deputado Freire Jú
nior, quero demonstrar qual é a atual situação do Sistema Nacional
de Habitação.

Os dois programas, o Habitar Brasil e o Habitar Município,
estão paralisados por dois motivos: primeiro, porque, quando insti
tuímos aqui nesta Casa o IPMF, foram aprovados 20% deste im
posto para a moradia popular e para o saneamento básico. Com a
aprovação do Fundo Social de Emergência, os 20% do IPMF des
tinados à moradia foram retirados. O Governo assumiu, na palavra
dos seus Líderes, o compromisso de compensar a retirada desses
20%. No entanto, o que vimos foi o contrário: além de não cum
prirem o prometido, ainda retiraram verbas orçamentárias da
União destinadas à habitação. Então, esses dois projetos estão pa
ralisados.

Hoje, estão sendo lançados dois programas: o Pró-Moradia
e o Pró-Saneamento, com verbas de 1 bilhão e 1 bilhão e 300 mi
lhões de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Mas, Srs. Deputados, é evidente que o sistema é o mesmo, é fali
do, já mostrou ser nocivo, porque dilapida valiosos recursos públicos.

Esses dois programas prevêem o repasse dos recursos aos
Estados e Municípios via Fundo de Participação dos Municípios.
Os Estados mais desenvolvidos como São Paulo, ainda podem su
portar subsidiar moradia popular, porque sem subsídio aqueles que
têm baixa renda jamais terão condições de honrar os compromis
sos assumidos com a casa própria. E tem havido grande índice de
inadimplência. Mas, nos outros Estados mais pobres da Federação,
como os Municípios vão subsidiar moradia popular? E o crime do
sistema é que ele usa apenas recursos onerosos.

O saudoso e querido Deputado Ulysses Guimarães apresen
tou emenda à Constituição destinando 2% do Orçamento à mora
dia popular, mas até hoje não conseguimos viabilizar essa
proposta. Há fortes setores do Governo contra qualquer vinculação
do Estado com habitação subsidiada, mas o fmanciamento da casa
própria condiz com a economia, com o fortalecimento da família.
com a saúde do povo, o que, na verdade, vai gerar economia, de
sonerando o Estado de gastos com saúde e educação e acaba com
pensando investir em moradia.

Então, com o atual sistema, não chegaremos a lugar algum.
É preciso reformulá-lo. Essa é a justificativa do Projeto de Lei nO
311, sobre a qual falaremos logo em seguida.

Ouço o nobre Deputado Freire Júnior.
O Sr. Freire Júnior - Caro Deputado Hélio Rosas, ouço

com atenção o pronunciamento de V. Ex" nesta tarde, com a res
peitabilidade que conquistou ao longo dos mandatos que vem
exercendo nesta Casa, com o grau de profundo conhecimento que
tem das questões aqui abordadas e com a veemência e firmeza que
lhe são peculiares, V. Ex" traça um perfil muito realista da situação
brasileira no que diz respeito à moradia popular. Quando V. Ex"
tece cóticas aos programas Habitar Município e Habitar Brasil e
analisa as dificuldades por que passam os Estados e os Municípios
mais pobres, carentes, com a propriedade do seu conhecimento.
com o brilhantismo que sempre caracterizou suas posições, afIrma
que há necessidade de rever um sistema que está axaurido, falido e
que comprovadamente não atende mais as expectativas da Nação.
Imagino, então, nobre Deputado Hélio Rosas, como ficarão as ci
dades e Municípios por este País afora, em que centenas, milhares
de residências prontas, construídas com recursos do trabalhador
brasileiro estão fechadas; não estão servindo seu objetivo maior,
que é atender à população trabalhadora e mais carente, só e exclu
sivamente porque as prestações estabelecidas pelo fmanciamento

chegam a ser extorsivas. Por outro lado. fico pensando: quantas e
quantas residências construídas, mantidas pelo mesmo dinheiro do
trabalhador, pelo mesmo Fundo de Garantia, estão hoje com pres
tações irrisórias. que sequer chegam a pagar o custo de um lança
Fento no computador para sua cobrança. São com essas
aberrações que convivemos no atual sistema. Concordo que ele
está absolutamente falido e exaurido em decorrência de diversas
distorções implantadas por governos passados. Hoje, a população
trabalhadora brasileira tem de arcar com esse pesado ônus, convi
vendo com essa realidade nefasta, que V. Ex" tão bem analisa.
Cumprimento V. Ex" e o parabenizo pela clareza com que trata um
quadro dramático para a família brasileira.

O SR. HÉLIO ROSAS - Agradeço a V. Ex" o aparte.
Antes de conceder o aparte, com muita honra, aos Deputa

dos Mário Cava1azzi, Elias Abrahão e Inácio Arruda, permito-me
fazer a introdução do meu discurso, propriamente. Em seguida, te
rei muita honra em ouvi-los.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em razão desse caos
recomenda-se que não se injete dinheiro do Fundo de Garantia an
tes da reformulação do sistema e não se continue jogando fora.
como se jogou nos últimos trinta anos, o dinheiro do Sistema Na
cional de Habitação - é que tramitou nesta Casa o Projeto de Lei
nO 311. Estamos aqui para destacar a importância de o Parlamento
e o Executivo dedicarem imediata atenção ao debate sobre esse
projeto de lei, que dispõe sobre a criação do Conselho Nacional de
Habitação e dá outras providências.

O substitutivo a esse projeto e às 57 proposições a ele apen
sadas, que se encontram hoje com sua fase de discussão interrom
pida no plenário desta Casa, foi fruto de um amplo trabalho da
Comissão Especial de Política Nacional de Habitação, da qual ti
vemos a honra de ser Relator. Essa Comissão. de maio de 1993 a
novembro de 1994, reuniu-se incontáveis vezes com os diversos
órgãos governamentais relacionados ao setor, com representantes
dos agentes financeiros e promotores envolvidos na produção de
habitações e com inúmeros órgãos não-governamentais do Movi
mento de Luta pela Moradia.

O substitutivo em discussão aqui em plenário representa o
fruto de árduo esforço de se chegar a um consenso sobre o futuro
da intervenção pública na área habitacional.

O texto do substitutivo contém pontos básicos: a instituição
do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social; a criação
do Conselho Nacional de Habitação, como órgão central do siste
ma, incluindo representação do Poder Público. dos agentes promo
tores e fmanceiros, e dos movimentos populares; a instituição do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, a fim de centra
lizar os recursos federais destinaQos à habitação; e a criação do
Fundo de Equilíbrio da Equivalência Salarial.

A principal preocupação do Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social proposto é estruturar mecanismos para que a
sociedade tenha como participar da elaboração da política habita
cional e fIscalizar a sua execução. Procura-se assegurar a transpa
rência na utilização dos recursos e a defmição de prioridades que
atendam ao interesse social. Pretende-se garantir um fluxo perma
nente de investimentos governamentais na área. Propõe-se estabe
lecer uma política de subsídios explícita, norteada por critérios
acordados entre todos os segmentos da população.

Por que é necessária a aprovação urgente de uma lei com tal
conteúdo, Srs. Deputados?

O Sistema Financeiro de Habitação, em seus trinta anos de
existência. demonstrou-se inviável para o atendimento da popula
ção de baixa renda. Calcado basicamente em recursos onerosos, o
SFH jamais conseguiu solucionar o problema da distância entre o
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custo das moradias e a capacidade de pagamento das famílias. A
crise do SFH atinge hoje, também, os fmanciamentos para a classe
média, historicamente a camada da população beneficiada pelo
sistema- dos 4,9 milhões de financiamentos concedidos até 1988,
somente um terço se destinou à população com renda até cinco sa
lários mínimos.

Os problemas do setor agravaram-se no início da década de
80. como reflexo da crise econômica geral do País: o aumento do
índice de desemprego diminui a arrecadação e aumenta os saques
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; a caderneta de pou
pança sofre crescentes retiradas em favor de outros investimentos
e do consumo; o quadro inflacionário e o aumento dos juros enca
recem os financiamentos; e a crise econômica reduz a capacidade
de pagamento dos mutuários.

Somando-se a esse quadro os problemas ocorridos deriva
dos da concessão linear de subsídios aos mutuários inde
pendentemente das faixas de renda, das renegociações automáticas
das dívidas sem contrapartida de verbas orçamentárias e dos des
vios nas aplicações de recursos, configurou-se uma situação de to
tal desequilíbrio do SFH.

Em suma, senhores, o sistema concebido em 1964, com a
criação do Banco Nacional da Habitação, e posteriormente estrutu
rado com a incorporação dos recursos do FGTS e da poupança em
1966, demonstrou-se completamente incapaz de conviver com a
crise econômica e com suas próprias falhas gerenciais.

Qual é o painel com o que nos deparamos no momento
atual? O~ financiamentos via SFH e SBPE estão praticamente pa
ralisados. Os programas federais com a utilização de recursos de
origem fiscal, por sua vez, têm representado iniciativas tímidas,
sem resultados significativos. Como resultado de decisões políti
cas equivocadas, projeta-se hoje um déficit do Fundo de Compen
sação das Variações Salariais da ordem de US$19 bilhões.

Vários programas empreendidos nos últimos anos demons
traram-se inadequados: no Governo Collor, o Plano de Ação Ime
diata para Habitação (PAlH) e o Plano Empresário Popular (PEP)
apresentaram inúmeros problemas, com obras superfaturadas, ca
sas de péssima qualidade, unidades com dificuldade de comerciali
zação e mutuários inadimplentes por causa dos altos valores das .
prestações. Como exemplo, dados da Caixa Econômica Federal de
maio de 1994 relativos ao acompanhamento das contratações, co
mercialização e estoque de moradias produzidas com recursos do
FGTS, apontavam 121.902 unidades habitacionais já construídas
passíveis de serem comercializadas, das quais 47.025 com dificul
dades graves de comercialização.

Com a política recessiva, o quadro de ineficiência das polí
ticas públicas no setor chegou a um patamar inaceitável. Hoje não
se financia praticamente nada.

Srs. Parlamentares, o País precisa decretar o fim de um mo
delo de intervenção governamental fracassado e conceber um
novo!

Devemos aqui destacar que, pelo conteúdo da exposição
feita pelo Ministro José Serra em audiência pública na Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior, o Poder Executivo prova
velmente colocará oposição à aprovação em plenário do substituti
vo da Comissão Especial da Política Nacional da Habitação. O
Ministro mostrou-se contrário à criação de fundos;'além de ques
tionar as competências deliberativas previstas para o Conselho Na
cional de Habitação.

Quando o Sr. Ministro do Planejamento se coloca contra a
instituição de um órgão democrático como o Conselho Nacional
de Habitação para assumir funções de comanJo na fonnulação da
política habitacional, demonstra a falta de intenção de reestruturar

de fato a atuação federal no setor. Demonstra a opção pela conti
nuidade na centralização tecnocrática das decisões, responsável,
em nosso entender, por parte significativa dos problemas do siste
ma atuaI.

Quando escutamos opiniões contrárias ao substitutivo apro
vado pela Comissão Especial, criticando a proposta de se procurar
investir mais recursos em setor tão fundamental como o da habita
ção, lembramos com saudade do eminente Deputado Ulysses Gui
marães que, com a sua incomparável visão de homem público,
apresentou em 1992 a chamada Emenda Ulysses, que pretendia
instituir o Sistema Nacional da Habitação, articuiador da atuação
federal, estadual e municipal na área, e obrigar a destinação míni
ma de 2% da receita resultante de impostos para aplicação em ha
bitação no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. O
grande Ulysses Guimarães, temos o dever de afrrmar, pessoalmen
te manifestou-nos o seu apoio à proposta de criação de um conse
lho nacional e de um fundo federal específico para a habitação.

Prometendo uma refonnulação completa no setor, o Gover
no Fernando Henrique Cardoso criou, no âmbito do Ministério do
Planejamento e do Orçamento, a Secretaria de Política Urbana,
que começa a atuar. Pelo que sugerem as manifestações iniciais
desta secretaria, o Governo Federal pretende enxugar ainda mais
as já parcas aplicações de recursos nas áreas de habitação e sanea
mento, ao menos no que se refere a recursos de origem fIScal.

Não podemos mais aceitar que essas áreas sejam ignoradas
na distribuição de recursos orçamentários. Neste ponto, Srs. Parla
mentares, o Congresso Nacional deve agir com fumeza, garantin
do a previsão da destinação de recursos para a questão da moradia
e da infra-estrutura urbana no plano plurianual, e a correta inclu
são dos mesmos ano a ano nas leis orçamentárias.

Não podemos mais aceitar que o problema habitacional seja
considerado questão de segunda categoria. O exemplo do IPMF
deve estar sempre em nossa mente, Originalmente, 20% da arreca
dação deste imposto se destinaria à Habitação, com a previsão de
construção de mais de 300 mil moradias. Com a criação do Fundo
Social de Emergência, retirou-se a obrigação de alocação de qual
quer percentual destes recursos no setor, destinando-os a ações em
áreas bem menos sociais, pelo que se tem divulgado. A retirada
dos recursos do IPMF implicou forte abalo nos programas Habitar
Brasil e Morar Município, em beneficio de questionáveis aplicaçõ
es em despesas administrativas de menor importância.

Srs. Parlamentares, a realidade brasileira desnuda a incapa
cidade governamental de fazer frente ao problema habitacional do
País. Convivemos com enonnes carências habitacionais, a respeito
das quais encontram-se grandes discrepâncias nos números ofi
ciais. Em apresentação na Comissão Especial da Política Nacional
da Habitação, em 1994, o então Secretário Nacional da Habitação
falou emum déficit em tomo de 12 milhões dê moradias e emuma
demanda adicional de cerca de 500 mil unidades por ano. Em re
cente audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano,
a Secretária de Política Urbana referiu-se a um déficit de 5 milhõ
es de unidades habitacionais.

Tais discrepâncias são previsíveis e têm origem na própria
conceituação do que seja o déficit habitacional, que está relaciona
do a um padrão de não-adequabilidade das moradias. Extraindo-se
das informações do Censo o número de domicílios improvisados e
nísticos, e os casos de coabitação familiar, chega-se ao total aprO
ximado de 5 milhões de moradias, englobando áreas urbanas e m
rais. Não estão incluídas na categoria de edifícios rústicos, no
entanto, as unidades habitacionais em alvenaria e com condições
razoáveis de cobertura, mesmo que localizadas em áreas favela
das, em locais onde não é possível a regularização fundiária ou a
implantação de infra-estrutura.
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Ora, senhores, é fácil perceber que não se solucionarão os
problemas de habitação discutindo-se unicamente quantidades.
Devem ser encerradas como déficit habitacional variadas situações
de carência de infra-estrutura, de ilegalidade de ocupação de terre
nos, de aluguéis com ônus muito grande para a renda familiar, en
tre outros casos.

No Brasil urbano, cerca de 20 milhões de pessoas não têm
acesso à água tratada, 75 milhões não dispõem de serviços de es
gotos e 60 milhões não são atendidos por coleta de lixo. Segundo
o IBGE, existem no País mais de 3.400 favelas com 51 ou mais
domicílios, 75% delas concentradas nas áreas metropolitanas. Os
cortiços marcam as áreas centrais de nossas maiores cidades. Os
loteamentos clandestinos nas periferitlS assumem em muitos locais
papel de verdadeiro comando do direcionamento da expansão ur
bana. A realidade é vergonhosa, qualquer que seja o valor do cha
mado déficit habitacional.

Estamos na vida pública há muitos anos. Não temos uma
visão ingênua de que os problemas de habitação podem ou devem
ser resolvidos unicamente pela União. Neste aspecto, concorda
mos com a posição atual do Govemo Federal em que se faz neces
sária uma descentralização de competências no setor. A
Constituição de 1988 redefiniu a repartição de receitas tributárias e
não fez a devida divisão de atribuições.

No que se refere à questão do provimento de moradias e de
infra-estrutura urbana pelo Poder Público, os Estados e Municí
pios têm de assumir papel muito mais ativo do que vêm tendo até
agora. A descentralização é condição básica para a otimização da
utilização de recursos e para o melhor atendimento das necessida
des sociais. Os problemas devem ser identificados no âmbito mu
nicipal, com a participação da comunidade, e enfrentados com o
suporte de uma estrutura de apoio técnico-financeiro montada no

.âmbito estadual e federal.
Mas, entenda-se bem a nossa posição: num País com pro

fundas carências habitacionais e com marcantes diferenças regio
nais como o nosso, a União não se pode furtar de assumir

.' responsabilidades importantes na solução do problema. Não pode
. mos aceitar omissões em uma questão intimamente relacionada
'com o resgate da vida social. Concordamos com um Governo Fe-

" deral menos empresário, mas não unicamente preocupado com ad
ministração financeira, desvinculado dos problemas concretos da
população.

Deve-se ressaltar que se lançaram recentemente com bas
tante divulgação dois novos programas com recursos do FGTS: o

.,Pró-Moradia e o Pró-Saneamento.
É importante esperarmos o início da execução do novo pro

grama para emitirmos qualquer parecer mais fundamentado. O
Pró-Moradia sinaliza para uma importante reorientação para o
atendimento pelo FGTS a famílias com renda de até três salários
mínimos. Mas, pela experiência que obtivemos com a análise, no
curso dos trabalhos da Comissão Especial da Politica Nacional da
Habitação, dos vários tipos de intervenções governamentais no se
tor, temos dúvidas acerca da existência de reais condições para
que as metas preconizadas pelo programa sejam cumpridas.

De um total de recursos previstos da ordem de R$2,3 bilhõ
es, cerca de 60% destinam-se à continuidade de contratos já assi
nados e R$I,030 bilhões devem ser emprestados aos Estados e
Municípios, que ficarão responsáveis pela execução de programas

"de construção de unidades habitacionais dentro do Pró-Moradia,
constituindo-se eles próprios os mutuários. Estes recursos somente
poderão ser emprestados aos Estados e Municípios que não estive
rem inadimplentes com o FGTS. Seguindo-se este critério, a maio
ria das Unidades da Federação estarão excluídas do programa
habitacional por terem acumulado dívidas elevadas com o Fundo.

Os empréstimos, efetuados com taxa de juros de 5,1% ao ano, te
rão como garantia a vinculação das receitas do Fundo de Participa
ção dos Estados ou do Fundo de Participação dos Municípios.

Ora, concordamos com o fato de que o FGTS tem que ser
gerido com uma constante preoc~pação com a sua saúde fmancei
ra, o que justifica cuidados permanentes com o retomo dos em
préstimos. Não poderia ser exigido de forma diversa, uma vez que
os recursos do Fundo são particulares, pertencem ao patrimônio
dos trabalhadores. O que devemos criticar é a politica habitacional
do Governo Federal, que se restringe a utilizar como única fonte
de recursos o FGTS.

Atingir beneficiários com renda familiar de até três salários
mínimos implica obrigatoriamente concessão de subsídios. Tendo
como mutuários os Estados e Municípios, o Pró-Moradia já pres
supõe que os subsídios à população carente serão concedidos pe
los próprios mutuários.

O caminho apontado de programas com participação de
Estados e Municípios está correto. A nossa crítica fica por conta
do não-envolvimento da União com alguma parcela de recursos
não-onerosos, pequena que fosse esta parcela em função dos atuais
problemas fmanceiros. Demonstra-se a falta de vontade política de
efetivamente participar da solução do problema habitacional.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o momento atual de
início de Governo é propício a um avanço na discussão e no enten
dimento a respeito das melhores alternativas para a problemática
da habitação popular. Esperamos que o Governo Fernando Henri
que Cardoso trabalhe no redirecionamento da politica habitacional
com sinceridade e clareza. A pobreza, onde inserida está a carên
cia de moradia, merece ser tratada com respeito.

O SFH precisa ser como um todo redesenhado. Em primei
ro lugar, é fundamental que o sistema se dirija ao atendimento
prioritário à população de baixa renda. Muitos afirmam que o
FGTS e a poupança não devem ser direcionados a esta faixa da
população, uma vez que precisa ser protegido o patrimônio dos
trabalhadores e dos poupadores privados, respectivamente. Con
cordamos que devem ser estabelecidas todas as salvaguardas pos
síveis para a proteção deste patrimônio, mas afrrmamos que esses
recursos podem ser utilizados para a aplicação em moradia popu
lar, desde que se garanta a aplicação simultânea nos programas de
recursos não numerosos, no âmbito federal, estadual e municipal.
A necessidade de auto-sustentação fmanceira não pode mais ser
colocada como justificativa para o desvio das aplicações de grande
parte dos recursos do setor habitacional para faixas de classe mé
dia e até média alta, como ocorreu até algum tempo atrás.

É evidente a existência de relações intrínsecas entre as poli
ticas destinadas às diversas faixas de renda no setor habitação. O
atendimento às camadas inferiores só se faz eficaz se equacionado
o problema das faixas mais elevadas. Não obstante, o tratamento
da faixa de interesse social e dos que podem ser atendidos via me
canismos normais de mercado deve ser efetivamente diferenciado.
Para os primeiros, o Poder Público precisa atuar diretamente, fun
cionando como agente em algumas das fases dos empreendimen
tos. Para os outros, o Poder Público pode restringir-se a um papel
meramente normativo.

Clamamos aqui, mais uma vez, o Poder Executivo, em es
pecial a Secretaria de Politica Urbana, para dedicar-se com a devi
da atenção ae conteúdo do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 311,
de 1988, aprovado pela Comissão Especial da Política Nacional de
Habitação. .

O substitutivo cria uma estrutura dirigida à habitação de in
teresse social, prevendo a possibilidade de atendimento das famí
lias com renda familiar de até quinze salários mínimos e propondo
que, no mínimo, 60% dos recursos federais sejam destinados à fai-
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xa de até seis salários mínimos e que, no máximo, 10% se dirijam
à faixa entre dez e quinze salários mínimos. Sugere uma série de
novos recursos para o setor, que passariam a integrar o Fundo Na
cional de Habitação de Interesse Social, juntamente com 70% dos
recursos líquidos do FGTS e 20% dos recursos captados pelo
SBPE: 20% das reservas técnicas, fundos especiais e provisões das
entidades abertas e fechadas de previdência privada; 10% dos re
cursos arrecadados pelo sistema segurador habitacional; 10% dos
recursos líquidos arrecadados pelo programa de privatização; 10%
dos resultados líquidos de jogo e aposta das loterias federais e con
cursos de prognósticos federais de qualquer natureza; e os prêmios
prescritos referentes a estes últimos.

Sabemos que esses recursos não serão suficientes para o
equilíbrio financeiro do sistema. Sempre serão necessários investi
mentos orçamentários. As maiores vantagens da criação do fundo
ficam na gestão, na padronização de critérios para a concessão dos
financiamentos e na maior facilidade de fiscalização pela sociedade.

Não se pretende com a proposição inventar uma fórmula
mágica a partir da qual todos os problemas habitacionais seriam
facilmente resolvidos. Propõe-se instituir um novo sistema que
não apresente os vícios atuais do SFH, através do qual esses pro
blemas passariam a ser enfrentados de forma honesta, clara, com
eqüidade.

Não se pretende, também, que o Governo passe a atuar in
tensivamente em programas de constnlção de moradias como úni
ca forma de intervenção no setor. A produção de moradias para
venda deve estar ao lado de uma série de outros tipos de progra
mas, entre eles a autoconstrução assistida, a regularização fundiá
ria, a melhoria de condições de infra-estnltura urbana.

Vale aqui destacar que, pessolmente, temos dedicado esfor
ço considerável no convencimento dos dirigentes públicos da ne
cessidade de direcionamento efetivo de recursos a um ,campo de
atuação pouco explorado no Brasil: a pesquisa tecnológica voltada
ao barateamento, à melhoria de qualidade e à agilização da cons
trução de moradias populares. No campo da produção da habita
ção no País, o desperdício e a deseconomia são distorções
evidentes, eDsejando maior atenção para com inovações tecnológi
cas. O substitutivo aborda este tema, destinando percentual deter
minado a programas na área da pesquisa tecnológica.

Srs. Deputados, o habitar digno em seu sentido lato, ou seja,
com a provisão da infra-estnltura de equipamentos urbanos e co
munitários necessária, é indissociável do próprio direito à cidada
nia e dever do Estado, em todas as esferas governamentais.

O País encontra-se hoje em um importante momento de re
defmição de atribuições do Poder Público. As discussões a este
respeito não se devem restringir às propostas de emenda à Consti
tuição de interesse do Poder Executivo. O Congresso Nacional
precisa ir além, ter a inciativa de exigir reorientações para a ativi
dade pública nos diferentes setores, entre estes o habitacional. Não
discordamos totalmente dos que afrrmam que a questão habitacio
nal só pode ser resolvida com uma atuação voltada para o desen
volvimento do País como um todo. Refutamos, sim, que tal
entendimento sirva de pretexto para omissões do Poder Público no
trato dos problemas sociais.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, desde o início de
seu Governo, tem tomado pública sua preocupação com a necessi
dade de redirecionamento dos programas sociais. Extinguiu-se o
MBES, estruturou-se o Programa Comunidade Solidária, criou-se
a Secretaria de Política Urbana. A intenção manifesta de tais refor
mas é criar um sistema de distribuição de recursos mais justo, livre
de qualquer caráter político-eleitoreiro. Havemos de exigir que tais
mudanças institucionais venham a corrigir, de fato, as distorções
ocorridas no passado e que as promessas :;e tomem realidade.

O Substitutivo ao Projeto de Lei n° 311, de 1988, é - temos
certeza - uma importante base de debate para a reformulação da
intervenção pública na questão da moradia, podendo gerar um
avanço siguificado na legislação referente ao tema. Esperamos que o
PoderExecutivo saiba compreender a importância destaproposição.

Senhores, trabalhemos para que as propostas em discussão
nesta Casa frutifiquem em avanços efetivos na melhoria das condi
ções de vida de nosso povo. Esta é a nossa função.

Sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras, conclamo todos
os Srs. Deputados para se debruçarem sobre a matéria. É impc>t
tante não se jogar fora o esforço de dois anos de mais de 36 Depu
tados que se reuniram numa Comissão Especial. Não devemos
deixar que continuem sendo dilapidados os recursos dos trabalha
dores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
programa que já se mostrou por trinta anos inviável e danoso para
os interesses do País.

Durante o discurso do Sr. Hélio Rosas, assumem
sucessivamente a Presidência os Srs. Wilron Braga, 4°
Suplente de Secretário e Beto Mansur, 2°Vice-Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao Deputado Carlos Mosconi, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. CARLOS MOSCONI (pSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a esta
tribuna para tecer algumas considerações a respeito do momento
político que o Brasil vive e também sobre o setor de saúde, que me
parece serum dos mais precários da nossa Nação atualmente.

Sr. Presidente, o Brasil vive hoje um começo de Governo,
com nova mentalidade. Eleito por folgada maioria ainda no pri
meiro turno, trouxe propostas de mudanças fundamentais ao País,
com amplo respaldo da opinião pública. Integro o PSDB, o mesmo
partido do Presidente da República, e minha campanha eleitoral,
foi associada ao projeto de mudanças apresentadas ao País pelo
então candidato Fernando Henrique Cardoso. Hojl1, gratifica-me,
muito saber que essas propostas vêm alcançando amplo respaldo
nesta Casa. Quase todas já foram aprovadas pelo Plenário da Câ_.
mam, em primeiro e segundo turnos, faltando apenas a que diz
respeito à flexibilização do monopólio do petróleo, e poderemos
oferecer à população brasileira, na sua inteireza, Il$ mudanças na
ordem econômica preconizada pelo Governo.

Além do respaldo encontrado nesta Casa, com grande res_
sonância, uma ampla maioria procura defender o plano de estabiJi
zação econômica, que tem livrado o Brasil, até esta data" do
processo inflacionário que corroeu a economia brasileira duranter
algumas décadas.

Com relação à defesa do Plano Real, faço uma ressalva à
questão dos juros elevados, que neste momento penalizam sobre"
maneira nossa economia. Quero chamar a lltenção das autoridadell'
financeiras do País - e já tivemos a oportunidade de participar de,
algumas reuniões com os Ministros da Fazenda e do Planejamento
e Orçamento - para o fato de que o remédio adotado pode ser, o
correto, mas está sendo utilizado em dose muito exagerada,cau
sando para a nossa economia, para a nossa força produtiva talvez··
os mesmos malefícios da inflação em um passado recente.

Portanto, parece-me oportuno que o Governo reveja, com llt·

maior brevidade possível, a política de juros. Não há setor da eco-.
nomia que possa conviver com ela pacificamente, sem conseqüêIl-'
cias funestas. Acredito até que os objetivos dessa política,já.
tenham sido alcançados, os quais seriam basicamente a contenção
da explosão de consumo, que ocorreu no começo do ano e agora
não existe mais. Portanto, parece-me oportuno que o Governo pos- ,
sa restabelecer a normalidade com relação à taxa de juros.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é principalmente·
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.cira.

o fato de pretender fazer algumas considerações a respeito da crise . "um programa defmido, que seja simples e objetivo no combate às
do setor de saúde no Pais neste momento, que já se vem arrastando ',nossas endemias, à recuperação dos nossos hospitais, sem acres
há alguns anos. Creio que todos se lembram de que, nestes anos centar mais um tributo, mais um imposto que sufoca a Nação. Para
recentes passados, aproximadamente nesta éPoca dp ano, a classe todo problema que ocorre no Pais, a tendência é aumentar os im
política brasileira e as entidades envolvidas com a saúde já inicia- postos. Dessa vez, é preciso buscar soluções criativas para salvar a
vam, ou ensaiavam, algumas reuniões, pretendendo resolver emer- saúde brasileira. Parabéns a VEx' por seu discurso que lembra a
gencialmente o problema da saúde no Pais. Algumas soluções, em falência da saúde brasileira. Sou aliado e fã de VEx' ao longo de
alguns anos, foram encontradas. Lembro-me, por exemplo, do pri- sua história.
meiro empréstimo que o Ministério da Saúde conseguiu com o O SR. CARLOS MOSCONI - Agradeço muito ao nobre
FAT há três ou quatro anos. No ano seguiute, o então Presidente colega, o Deputado Jorge Anders, e solidarizo-me com SExO por
Itamar Franco constituiu uma grande comissão de políticos, de suas palavras, até mesmo no que diz respeito ao Dia Mundial sem
parlamentares, de empresários, de profissionais do setor, tentando Tabaco, fazendo um apelo para que nesta Casa, neste plenário ou
também encontrar uma solução, e mais uma vez o FAT foi aciona- em qualquer lugar do Brasil não se fume hoje nem nunca, se for
do para poder cobrir o rombo no setor saúde. Neste ano, mais uma possível, como eu já faço há muito tempo.
vez, estamos iniciando uma discussão proposta por nós e pelo Mi- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Félix Mendonça.
nistro da Saúde no sentido de encontrarmos uma solução também O Sr. Félix Mendonça - Deputado Carlos Mosconi, VEx'
emergencial para a questão da saúde, como se não fôssemos capa- aborda um tema dos mais importantes para o Pais. Hoje mesmo,
zes de encontrar uma solução defmitiva para esse problema. Quero na Comissão de Finanças e Tributação, o Ministro Adib Jatene,
salientar que não estamos em busca de um novo sistema de sal1de durante três exaustivas horas de trabalho, debateu o problema da
devido ao fato de o Sistema Único de Sal1de - SUS, não ter dado sal1de. SExo deu uma visão do problema da sal1de, enfocando-a
certo. O atual Sistema de Sal1de saiu desta Casa, deste plenário, na sob o aspecto preventivo, de profIlaxia e de saneamento básico.
Constituiute de 1988 de forma consensual e unânime, quando vo- SExO disse que constituiu e vai constituir verdadeiras brigadas
tamos a sua criação. Mas lamentavelmente, de lá para cá, por falta para procurar, junto às populações mais pobres e mais sofridas, so
de decisão política, esse sistema não foi ainda implantado em nos- luções para os problemas de sal1de a baixos custos.'O Ministro
so País. O SUS prega, além da universalização no atendimento, mostrou que está reduzindo os custos no SUS e procurando elimi
sem qualquer discriminação, um atendimento igualitário para to- nar, dentro do possível, os focos de conupção. Disse ainda que são
dos os brasileiros, a sua descentralização e a municipalização de necessários outros recursos. Fazendo referência ao Dia Mundial
suas ações, dando à área de sal1de a eficiência que não tem em ra- sem Tabaco, SExo recebeu a sugestão do Deputado Antônio Kan-
zão da sua magnitude e do seu gigantismo. dir no sentido de que fosse cobrado o imposto sobre o fumo e ou-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jorge Anders. tros vícios, para favorecer a saúde. Portanto, VEx' tem, por certo,
O Sr. Jorge Anders - Deputado Carlos Mosconi, parabeni- no Ministro um aliado para este combate, para esta luta que se vem

zo VEx' pelo tema que aborda lembro a esta Casa e a VEx' , que empreendendo no País, com a confIabilidade que merece o Ministro e
é médico e profundo conhecedor da área de sal1de deste Pais, que com o apoio que, sem dúvida, S.Ex· vai receber desta Casa.
hoje é o Dia Mundial sem Tabaco, o dia do não-fumante. Teorica- O SR. CARLOS MOSCONI - Agradeço também ao De
mente, hoje ninguém devia fumar, porque é o dia da abstinência de putado Félix Mendonça o aparte, que sem dl1vida alguma contribui
cigarro. V.Ex" como médico, sabe o mal"que o cigarro causa no muito para o pronunciamento que ora faço.
nosso Pais. O que a Souza Cruz paga de impostos não cobre um Dando seqüência à minha análise sobre a questão da sal1de
décimo dos prejuízos que o País tem com os hospitais, com as no País, mais especificamente sobre os problemas do Sistema Úni
doenças que o cigarro acarreta. Hoje - é importante lembrar - é o co de Sal1de, quero salientar que basicamente, segundo entendo, os
dia da abstinência de fumo, é dia de Jejum para os fumantes. Lem- problemas mais fundamentais da sal1de são dois. O primeiro reside
bro também, compartilhando do discurso coerente e lógico de na sua centralização. Um pais com as dimensões do nosso não
VEx' que precisamos de um programa de sal1de para o Brasil. pode pretender que de Brasília se coloque o sistema em prática e
Não podemos mais suportar o custo de 2 reais para uma consulta se fiscalize a atuação daqueles que o compõem. Isto é absoluta
médica. Não podemos suportar a falência dos hospitais. Nós, que mente impraticável. O sistema de sal1de perde muito tempo e di
temos uma economia estável e estamos 'em busca de um pais eco- nheiro nessa tentativa vã e infrutífera, que não dará resultado em
nomicamente estável, não podemos permitir que, paralelamente à tempo algum. É preciso achar a solução correta para esse monu
defesa do Plano Real, a sal1de venha a falir no Brasil. Não temos mental erro, ou seja, exatamente a descentralização e a municipali
assistência médica, nem atendimento médico. As Santas Casas es- zação das ações de sal1de. Isto deve ser realizado considerando-se
tão falidas, fechando suas portas a cada dia esse é o nosso modelo. as diferenças sociais, econômicas, regionais e culturais do País;
Quero também, Deputado Carlos Mosconi, nesta oportunidade que consideraudo-se as deficiências na sal1de, que são extremamente
VEx' me oferece, lembrar que não vejo, apesar de ser do PSDB e diversas de uma região para a outra neste Pais. Há anos, trata-se a
um defensor do Presidente Fernando Henrique, por parte do Mi- sal1de apenas em termos de doença, e a área se transformou numa
nistro Adib Jatene um programa lógico, racional, equilibrado, não sigla chamada AIH - Autorização de Internação Hospitalar. Quan
macro, mas micro na área da sal1de, nem sequer um programa coo- do se pensa em saúde no Brasil, quando se fala em orçamento para
tra a verminose. Que,se cobrem das grandes empresas prestadoras a sal1de no Brasil, fala-se lamentavelmente em Autorização de In
de saúde no País os impostos que devem. O trabalhador pequeno temação Hospitalar, deixando de lado questões fundamentais,
desconta o seu imposto através do INSS, as grandes empresas, como saneamento básico, atenção primária e vários programas
como a UNIMED, não pagam impostos no País, o que está geran- para atendimento da nossa população. É preciso que essa política
do a falência do sistema. Queremos aqui externar a nossa posição seja transformada. E haveIâ mudança não com a distribuição do
contrária à volta do IPMF, sugerida pelo Ministro porque a Co- SUS, mas com a sua implantação defmitiva, tal como se encontra
FINS sempre manteve a Sal1de. A Sal1de, com menos recursos já na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde.
funcionou neste Pais. Como advertência, o nosso Ministro, com- Concedo, com prazer, o aparte ao Deputado Benedito de
petente e profissional que é, deve tratar da saúde brasileira com
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o Sr. Benedito Lira - Nobre Deputado Carlos Mosconi,
quero inicialmente congratular-me com V. Ex· Esta Casa, a seu
exemplo, deverá, com outros Parlamentares, formar ftleiras para
que possamos encontrar os caminhos, porque na verdade a saúde
pública no País é inexistente. A credibilidade do Ministro Adib Ja
tene e sua peregrinação diuturna fazem com que o Congresso Na
cional- e acho que esta Casa deve ouvi-lo - busque resgatar a
dignidade da saúde pública do Brasil. Acho que esta Casa deve
ouvi-lo, pois o assunto é da maior importância, e a tese do Minis
tro deve ser abraçada pelo Congresso Nacional, particularmente
por esta Câmara. Quando o Ministro vai de Estado em Estado, de
rádio em rádio, aos meios de comunicação e visita freqüentemente
as Comissões Técnicas desta Casa, principalmente a Comissão de
Seguridade Social e Família, é porque está em desespero. S. Ex·
tem um compromisso maior com esta Nação. Só realmente conhe
ce a saúde pública no Brasil quem dela precisou e não pôde ser
atendido. Conforme V, Ex· acabou de dizer, pensa-se no SUS e
nas AIH, mas não é isso. Precisamos encontrar o caminho. Não se
faz saúde pública sem dinheiro, não se faz saneamento básico sem
dinheiro, não se faz ação preventiva sem dinheiro, e o Ministério
da Saúde não tem recursos. A área econômica do Governo só pen
sa numa coisa: cortar recursos dos programas essenciais. É isto
que lamentavelmente o Ministro José Serra faz.

S. Ex· não tem sensibilidade. Nunca precisou esperar um
minuto da sua vida por uma ficha para ser atendido pelo serviço
público de saúde deste País. Também o Govemo precisa ter sensi
bilidade e mostrar um rumo para que esta Casa ajude a resgatar a
dignidade da saúde pública. Assim, estaremos resgatando a digni
dade dos brasileiros que precisam daquele serviço. O Ministro
José Serra não precisa dele, mas milhões de brasileiros precisam.
É necessário nos solidarizarmos com o Ministro da Saúde na bus
ca de uma solução. S. Ex· não foi para o Ministério apenas para
ocupar o posto de Ministro, mas para encontrar soluções. Esta
Casa deve se aliar ao Ministro Adib Jatene para encontrar o cami
nho e resgatar a dignidade do povo.

O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, agradeço as
palavras ao Deputado Benedito de Lira. Acho que o nosso papel
nesta Casa é procurar soluções. Acredito que hoje o Ministro José
Serra tenha sensibilidade para nos auxiliar nesse mister, uma vez
que S. Ex· foi constituinte como nós e votou também, tal como
nós, o Sistema Único de Saúde.

Dando seqüência ao meu pronunciamento e abordando a
questão que me parece a mais importante e fundamental, a questão
do financiamento da saúde, quero lembrar aos Deputados que essa
é uma questão já defmida tanto pela Constituição, quanto pela Lei
Orgânica da Saúde. Já existe e já está defmida pela Constituição
de 1988, repito. Há recursos assegurados para a Seguridade Social,
provenientes da folha de empregados e empregadores, faturamento
e lucro das empresas e das loterias. Portanto, estão defmidos na
Construção e deverão ser destinados à Seguridade Social, que,
como todos sabem, compõe-se da Previdência Social, da Saúde e
da assistência social.

Acontece que, de uns tempos para cá, a saúde ficou sem os
recursos que lhe eram devidos. O Ministro da Previdência, há dois
ou três anos, considerou que os recursos da Seguridade, a partir
daquele momento, seriam suficientes exclusivamente para a Previ
dência. De lá para cá, a saúde ficou literalmente sem um tostão,
embora os recursos estivessem garantidos na Constituição brasilei
ra e na Lei Orgânica da Saúde.

Portanto, estou apresentando uma emenda constitucional
com o flnl de tirar a saúde da situação em que se encontra. E não
estou criando um imposto novo. Pretendo que o faturamento e o

lucro das empresas que já constam dos recursos da Seguridade So
cial fiquem exclusivamente para a saúde. Aí, sim, o Sistema Único
de Saúde poderá ser implantado. A rede física, que se encontra
hoje literalmente sucateada, poderá ter recursos para a sua restau
ração e sua reforma. Isso ocorrerá graças a recursos já defmidos.
Não mais será necessário o Ministro da Saúde sair de pires na mão
solicitando ajuda aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento,
ao Presidente da República, a esta Casa ou à Comissão de Finan
ças e Tributação da Câmara,eriando novos impostos. Tudo será
conseguido do ponto de vista emergencial,mas em termos defmiti
vos. Se tivermos essa garantia, faturamento e lucro das empresas,
teremos a solução defmitiva para os problemas da saúde.

Ouço com prazer o nobre Deputado Ayrton Xerez.
O Sr. Ayrton Xerez - Deputado Carlos Mosconi, a preocu

pação que V. Ex· esposa é comum a todos aqueles que se preocu
pam com o desenvolvimento do País. É importante, contudo, que
eu diga, como membro do partido do Governo e do Presidente
Fernando Henrique Cardoso: importante atitude foi tomada nos úl
timos dias com o lançamento de programa pró-saneamento, com
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Caixa
Econômica Federal.

Com V. Ex· bem sabe, está alocado cercade 1 bilhão e 200
milhões de reais para obras de infra-estrutura urbana, habitação
popular e sobretudo para implantação de sistemas de abastecimen
to de água, para implantação e melhoria do sistema de esgoto sani
tário, para obras de saneamento nas favelas, nas periferias urbanas,
nos locais onde a população carente é ainda mais sofrida e mais
dependente desses recursos. Temos de lutar para que realizações
como o PLANASA - Plano Nacional de Saneamento, que, em
épocas anteriores, já direcionou 1,5 bilhão de dólares por ano para
aplicação no saneamento básico, no saneamento preventivo, para
impedir que essas águas contaminadas viessem a afetar a saúde da
nossa população, venham a se associar aos recursos da saúde, a
flnl de que tenhamos uma população mais saudável, em melhores
condições de ir para a escola, de aprender e se educar e não tenha
mos mais a distiução entre cidadãos de primeira e segunda catego
ria neste País. Meus parabéns, nobre Deputado Carlos Mosconi.

O SR. CARLOS MOSCONI - Nobre Deputado Ayrton
Xerez, realmente esta é a mudança que o atual governo vem ofere
cendo à população de baixa renda, especialmente no que se refere
ao saneamento básico. É uma obra essencial, meritória sob todas
os aspectos. Mas espero que esta iniciativa, tão positiva, não seja
um ato temporário, mas possa ser incluída numa política global de
saúde, como é a questão do Sistema Único de Saúde. Neste mo
mento em que se fala em flexibilização e abertura, gostaria de di
zer que o Sistema Único de Saúde já nasceu flexibilizando.
porque, além de englobar o sistema público de saúde, permite, sem
discriminação alguma, a presença de outros sistemas de saúde. se
jam organizações ftlantrópicas de saúde. que no Brasil são extre
mamente grandiosas, seja a iniciativa privada.

Chamo a atenção dos nobres colegas para a importância
dessa questão. Espero que nós,.Deputados, que estamos em conta
to com o povo dia a dia, juntamente com o Governo, possamos en
contrar defmitivamente uma solução para saúde brasileira.

O Sr. Carlos Santana - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

o SR. CARLOS SANTANA (PT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é lamentável que há três semanas esteja~

mos tentando eleger o Presidente, o 1°, o 20 e 3° Vice-Presidentes e
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o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que tratará .da
questão dos jogos de bingo no Brasil. Talvez isso aconteça porque
haja internamente uma maracutaia.

Vamos ter de analisar. Há tnSs semanas estamos tentando, e
os acordos são ''melados''. Não entendo mais o que está acontecen
do. Chega-se à reunião com um acordo, com uma chapa montada,
cinco minutos depois se retira tudo, e vem o nobre Deputado Ino
cêncio Oliveira pedir aos Líderes que, pelo amor de Deus, se reú
nam, a fim de chegarem a um consenso.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, só temos dois votos na
Comissão. Estamos entre o mar e a terra, no meio. Não defmimos
nada, Sr. Presidente, e queremos trabalhar. Temos uma série de
denúncias para fazer do meu Estado, onde há onze bingos, todos
ilegais, e não conseguimos chamar ninguém, não conseguimos ir
aos locais fazer as auditorias internas.

Espero que amanhã, quando haverá uma nova reunião, às
lOh30min, esse filho consiga nascer realmente..Que cheguemos a
um consenso, porque não dá para ficar na situação em que esta
mos, há três semanas nos reunindo freqüentemente, e não se deci
de nada.

o Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

o SR. RICARDO GOMYDE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

,. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. RICARDO GOMYDE (pCdoB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar minha posição e a
do Partido Comunista do Brasil com relação à CPI que analisa o
problema do jogo de bingo no nosso País, a mesma expressa aqui
pelo Deputado Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro.

Não é possível que, já na terceira reunião, ainda não se te
nha decidido nada. Fomos à primeira reunião, atendemos aos ape
los dos Líderes dos grandes partidos para que houvesse a
negociação, passou-se na semana, a CPI reuniu-se outra vez, e no
vamente foram feitos apelos. A Comissão entendeu por bem que
eles deveriam ser acatados, e hoje, pela terceira vez, suspendeu-se
o trabalho da CPI dos bingos, para que as Lideranças dos partidos
possam negociar a composição da Mesa Diretora.

Faço parte de um partido pequeno, não participarei de ne
nhuma das chapas que vêm disputando o comando da CPI dos bi
ngos, mas quero registrar que é lamentável que a Câmara dos
Depltados, através da CPI, sua vez de apurar as denúncias que en
volvem empresários do Rio de Janeiro, como é o caos de Chico
Recarey, cuja quebra do sigilo bancário já foi decretada, e de ou
tras denúncias que vêm sendo feitas com relação ao problema do
bingo no País, fique atravancada por um problema burocrático in
terno, em essência nascido nos grandes partidos.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança pelo PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ALDO REBELO (pCdoB - Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Exm° Sr. Presidente da República, que,
como é do nosso conhecimento, trava um verdadeiro cabo-de
guerra com os trabalhadores da Petrobras, no dia de ontem, mobi
lizou a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Mi
nistro da Justiça e ameaçou de demissão os petroleiros em greve.

Confesso a V. Ex·, que testemunhou o comportamento do
meu partido em relação ao Governo do ex-Presidente Fernando
Collor, que é preciso que se faça justiça a S. Ex·, que não chegou,

em nenhum momento, nas várias greves que enfrentou em seu Go
verno, assumir um comportamento autoritário, não coerente com
alguém que se diz social-democrata. O comportamento que o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso assume diante dos petroleiros
é majs próprio do social-fascismo do que propriamente da social
democracia.

S. Ex·, quando negocia com os empresários, com aqueles
que aumentam os preços oligopolizados para torpedear o plano
econômico, ao qual deve a sua eleição para Presidente da Repúbli
ca, é muito mais flexível e compreensivo do que tem sido com os
trabalhadores da Petrobrás. Parece-me que deseja, na verdade, to
mar os petroleiros como exemplo para quebrar a espinha dorsal do
movimento sindical e fazer com que essa greve tome um sentido
político. É isso que interessa ao Presidente da República, para fa
zer jus à aprovação das chamadas refonnas da Constituição.

O Partido Comunista do Brasil está propondo aos Parla
mentares desta Casa subscrição de uma carta aberta aos brasileiros
e ao Presidente da República que diga justamente isto: democracia
é negociação; democracia não é o comportamento intransigente
contra trabalhadores em greve, que são cidadãos brasileiros e não
podem ser tratados pelo Presidente da República como inimigos
públicos, como vêm sendo tratados os petroleiros.

O SR. PEDRINHO ABRÃo - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. PEDRINHO ABRÃo (BlocolPTB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente a palavra do
meu companheiro Carlos Santana, do PT, em relação à instalação
da CPI do bingo. Haverá uma ampla discussão na Comissão.
Quando presidi as duas primeiras sessõos de instalação da CPI,
tive o bom senso de consultar o seu Plenário sobre o adiamento,
para tentar um acordo, por meio do qual seriam escolhidos o Presi
dente e as três Vice-Presidentes da Comissão.

Tenho certeza de que estamos trabalhando para fazer com
que a CPI seja cristalina e a discussão sadia.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Amapá

Valdenor Guedes - PP.

Pará

Vic Pires Franco - BlocolPFL

Amazonas

Carlos da Cabrás - BlocolPFL

Acre

Zila Bezerra- PMDB

Tocantins

Melquíades Neto - BlocdPMN

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Nan Souza- PP.

Ceará

Vicente Arruda - PSDB

Piauí

João Henrique - PMDB
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Paraíba

Ricardo Rique - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Ricardo Heraclio - 81ocoIPMN; Vicente Andre Gomes 
PDT; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Wilson Cunha - Bloco'PFL.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco'PFL; José Tude - BlocoIPTB;
Luís Eduardo - 81ocoIPFL; Ursicino Queiroz - 81oco'PFL

_Minas G.,i'~i.<:

Aécio Neves - PSDB; Antonk \ureliano - PSDB; Fernan
do Diniz - PMDB; Francisco Horta - BlocolPL; Genesio Bernar
dino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - 81ocdPFL; Humberto Souto - 81oco'PFL; Ibraim Abi
Ackel - PPR; Jair Siqueira - 81ocolPFL; João Fassarela - PT;
José Rezende - 81oco'PTB; José Santana de Vascocellos - Blo
cdPFL; Lael Varella - 81ocolPFL; Leopoldo Bessone - Blo
cdPTB; Mareio Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB;
Maria Elvira - PMDB; Mario de Oliveira - PP; Mauricio Campos
- BlocdPL; Newton Cardoso- PMDB; Nilmario Miranda - PT;
Odelmo Leão - PP; Osmanio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT;
Paulo Heslauder - BlocdPTB; Philemon Rodrigues - BlocdPTB;
Roberto Brant - BlocdPTB; Romel Anizio - PP; Ronaldo Perim 
PMDB; Saraiva Felipe - PMDB; Sergio Miranda - PCdoB; Sergio
Naya - PP; Sílas BrasileL.J - PMDB; Silvio Abreu - PIJT; Tilden
Santiago- PT; Vrttorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocoIPSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - BlocoIPL; Luiz
Durão-PDT; Nilton Baiano-PMDB; Rita Camata-PMDB; Ro
berto Valadão- PMDB; Theodorico Ferraco - BlocolPTB

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - BlocoIPSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
BlocdPL; Arolde de Oliveira - BlocoIPFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - BlocoIPTB; Fernando Lopes
- PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar
Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB;
João Mendes - 81ocdPTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos
Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José Egídio - Blo
cdPL; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Car
neiro - PP; Lima Netto - BlocoIPFL; Lindberg Farias - PCdoB;
Marcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB; Milton Te
mer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel
de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos 
PPR; Rubem Medina - BlocoIPFL; Sergio Arouca - PPS; Simão
Sessim- PPR.; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PSDB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio

Nunes Ferreira - PMDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tonio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - BlocoIPFL; Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinario 
PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Carlos Daniel- PT; Celso Rus
somanno - PSDB; Corauci Sobrinho - BlocoIPFL; Cunha Bueno
- PPR; Cunha Lima - SIP; De Velasco - BlocoIPSD; Delfim Net
to - PPR; Duilio Pisaueschi Bloco'PTB; Edinho Araujo - PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - :
PDT; Helio Bicudo - PT; Helio Rosas - PMDB; Ivan Valente
PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Netto - 81ocoIPFL; João
Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Anibal - PSDB;
José Augusto - PT; José Coimbra - BlocolPTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti
PMDB; Koyu Tha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos
- PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - BlocoIPFL; Mar
celo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco'PSD; Marta
Suplicy - PT; Mauricio Najar - BlocolPFL; Michel Temer 
PMDB; Nelson Marquezelli - BlocoIPTB; Paulo Lima - 810
co'PFL; Regis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson
Tuma - BlocoIPL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres 
PSDB;Telma de Sousa - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro
Kamia - BlocoIPSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa Neto
Bloco'PL; Vicente Cascione - BlocoIPTB; Wagner Rossi 
PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas PP; Gilney
Freitas - PP; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Blo
co'PTB; Rogerio Silva - PPR; Tete Bezerra - PMDB; Welinton
Fagundes - BlocolPL

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene

dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran FeIjat - PP;
Maria Laura - PT; Osório Adriano - BlocoIPFL; Wigberto Tartu
ce-PP

Goiás

Barbosa Neto - PMDB; João Natal - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi Perillo - PP; Maria
Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo - PMDB; Oreino Gonçalves 
PMDB; Pedrinho Abraão - "Bloco'PTB;"Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel
PMDB; Vilmar Rocha - BlocoIPFL; Zé Gomes da Rocha - Blo
co'PSD

Mato Grosso do SUl

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Fla
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - BlocoIPFL; Marisa Serrano 
PMDB; Nelson Trad - 81ocoIPTB; Oscar Goldini - PDT; Saulo
Queiroz - PSDB.

Paraná

Aberlardo Lupion - Bloco'PFL; Affonso Camargo - Blo
co'PFL; Alexandre Ceranto - 81ocoIPFL; Antonio Ueno - Blo
co'PFL; Basilio Villani - PPR; Chico da Princesa - S/P; Dilceu
Sperafico - PP; Elias Abrbão - PMDB; Flavio Aros - PSDB; Her
mes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen
- BlocoIPTB; José Borba - BlocoIPTB; José Janene - PP; Lucia
no Pizzatto - 81ocolPFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mauricio
Requião - PMDB; Nedson Micheleti - PT; Odilio Balbinotti 
PDT; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro 
81oco'PTB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros - 81co'PFL;



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 10 11875

Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - PP; Vilson Santi
ni- BlocoflYfB; Werne Wanderer-BlocaPFL;

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl - PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Blo
cdPFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mario Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - BlocoIPFL; Paulo Gouveia 
BlocdPFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB

Rio Grande do SUl

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Airton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcisio Perondi - PMDB; Enio Bacei - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - BlocoflYfB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair
Soares - BlocoIPFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT; Ju
lio Redecker - PPR; Luis Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi
- PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson
Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - BlocoflYfB; Paulo Paim 
PT; Paulo Ritzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst 
PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wil
son Cignachi- PMDB; Yeda Crusius- PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 298 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Carlos Santana, pela ordem.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apoio o nobre Presidente da nossa Co
missão, que ainda não foi instalada oficialmente, no esforço de en
contrar um consenso. Também quero elogiar o trabalho do
Depltado Pedrinho Abrão na Cómissão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Depltado Arnaldo Madeira, pela ordem.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ouvimos aqui
CIÍticas à posição adotada pelo Presidente Fernando Henrique com
relação à greve dos petroleiros. Mais uma vez ouve-se uma refe
rência a expressão muito utilizada às vésperas da ascensão de Hi
tler na Alemanha, nacional-socialismo; que levou a esquerda
radical da Alemanha a auxiliar a direita a assumir o poder.

Percebemos que há uma parcela da esquerda que continua
não conseguindo separar as coisas, não percebendo o exercício da
autoridade com autoritarismo.

Temos um Governo legitimamente eleito, respeitador das
leis e das liberdades democráticas, que nada mais está fazendo se
não cumprir a lei. Fosse outra a decisão da Justiça não tivesse o Sr.
Presidente da República acatado seguramente os que hoje o criti
cam por cumprir a lei estariam a criticá-lo por não cumpri-la.

Quando as categoria se insubordina contra um poder legíti
mo deste País, contra as instituições democráticas, contra o Poder
Judiciário, não há por que se fazerem denúncias e criticas ao Presi
dente da República, que é uma figura internacionalmente conheci
da por sua tradição de luta pela democracia e por melhores
Condições de vida para nosso povo.

Portanto, devemos repudiar esse tipo de af"rrmação, que, na
verdade, não condiz com a realidade do Brasil, pais em que é a de
mocracia está em pleno vigor e que tem um Presidente da Repú
blica que cumpre a lei e respeita a Constituição.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas para facilitar o trabalhos, solicito
a retirada dos dois requerimentos que estão sobre a mesa, tanto de
retirada quanto de adiamento da votação assinados pormim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estão retirados os
seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais a

retirada da PEC n° 7/95 constante da pauta da presente sessão.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1995. - Milton Temer,

Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais o

adiamento da votação da PEC nO 7/95, constante da pauta da ses
são de hoje, por (5) sessões.

Sala das Sessões, 31-5-95. - Milton Temer, Vice-Líder do
PT.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT1JIÇÃO

N° 7-C, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 7-B, de 1995, que altera o ar
tigo 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a ado
ção de Medidas Provisórias; tendo parecer da Comissão
Especial, pela aprovação (Relator: Sr. José Carlos Ale
luia).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 7, DE 1995

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional.

Art. 1° O art. 178 da Constituição Federal passa a vigorar
com seguinte redação:

"Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os acor
dos fnmados pela União, atendido o princípio da reci
procidade.

Parágrafo único. Na ordenação do transporte
aquático, a lei estabelecerá as condições em que o trans
porte de mercadorias na cabotagem e a navegação inte
rior~erão ser feitos por embarcações estrangeiras."

Art. 2° E vedada a adoção de Medida Provisória na regula
mentação dos artigos da Constituição cuja tenha sido alterada por
meio de emenda promulgada a partir de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra à Deputada TeIma de Souza para encaminhar contra o parecer.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão da
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oradora.) - Sr. Presidente, lSt's e Srs. Deputados, estamos mais
uma vez discutindo - e votaremos em segundo turno - a emenda
que trata da navegação de cabotagem.

Fazemos essa votação, Sr. Presidente, 'SI" e Srs. Deputados,
num momento em que a Nação assiste, preocupada, ao desenvol
vimento da questão do petróleo.

Não me cansarei de dizer que a cabotagem é uma divisão
perversa da questão petrolífera, principalmente porque abrange
77% dos negócios relativos ao setor. A PRONAPE - Rota Nacio
nal de Petroleiros - tem nos granéis líquidos a sua maior inserção,
em termos de transportes de porto a porto. Mais ainda: 700 milhõ
es de dólares significam altíssimos negócios, apetitosos até mesmo
para nações estrangeiras que têm, nas megatransportadoras e espe
cialmente na ação de elite dos navios de longo curso, sua principal
atividade.

Não seríamos contra esse modelo se ele trouxesse no seu
bojo algumas questões essenciais para o desenvolvimento da nossa
economia e para a soberania nacional. Em duas oportunidades,
alertei para o perigo da submissão de nossa Marinha Mercante aos
interesses estrangeiros, ao imperialismo de Primeiro Mundo, que,
em contrapartida, não abre seus portos e muito menos suas reser
vas de mercado para nossos navios, principalmente no que diz res
peito ao petróleo. Ora, abrir a cabotagem para os navios e para as
bandeiras de conveniência significa atrair, antes de mais nada, a
reserva de mercado de dois terços da tripulação brasileira e empur
rar principalmente o trabalho para países do Quarto Mundo, que
trabalharão por preços ínfImos pela sobrevivência, por um prato
de comida, talvez, e, mais ainda, traindo a Marinha Mercante, a
nossa soberania dos mares, com uma agravante: quando o relatório
do Deputado José Carlos Aleluia aponta na direção de abrir tam
bém a nossa navegação interior, fazendo com que o nosso Brasil
seja fraudado e objeto de dumping das empresas estrangeiras.

Ora, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, sabemos que
existe intenção do Governo no sentido de mudar o modelo econô
mico do nosso País. No entanto, o desmonte de uma máquina que
tinha, sim, erros na sua consumação 'c na sua trajetória, não signi
fica promover a grande traição nacional em relação, principalmen
te, a nossa "oberania - insisto na palavra - e às relações
econômicas.

O Brasil, sabemos nós, depois do episódio do petroleiro,
cultivará outras relações entre o capital e o trabalho. Mas insisto
em reafirmar algo, que disse ontem: um Governo sério, que não
pode fazer caixinhas, que necessita conservar a espinha dorsal do
País, significa, antes de mais nada, trabalhar com a generosidade
de compreender o que é a Oposição, uma massa crítica, que não
pode ser fIsiológica, mas que tem de ser o superego de um Gover
no que se rende à vaidade, às relações econômicas e, principal
mente , à soberania de países de Primeiro Mundo, que querem
nossas riquezas e nada darão em contrapartida.

Infelizmente, chegamos a um momento, na votação das
emendas relativas à navegação de cabotagem e ao monopólio do
petróleo, em que o Governo do Prof. Fernando Henrique Cardoso
não reflete a altivez que o nosso País precisa ter em relação a na
ções do Primeiro .tyfundo. Em curto espaço de tempo, Sr. Presiden
te, veremos o que acontecerá ao nosso País: o que aconteceu à
Inglaterra, ao México e, próximo a nós, também à Argentina.

Lamento que as St's e 'os Srs. Deputados, que se tomaram,
em sua maioria - com honrosas exceções -, homens e mulheres de
negócios, não atentem para o grande prejuízo que a Nação sofrerá.
Esse prejuízo será à custa da agudização de um apartheid social
em relação ao desemprego, da nossa soberania e, principalmente,
das condições econômicas, pois o modelo nem sequer é neoliberaL -

Sinto estarmos nessa encruzilhada. Espero, em função da

justiça social, um modelo político e econômico generoso que traga
em seu bojo nossa altivez.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Detennino a ime
diata suspensão dos trabalhos das Comissões reunidas e solicito o
comparecimento dos Deputados ao plenário, pois dentro de pou
cos instantes iniciaremos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor do substitutivo, ao nobre Deputado Eliseu
Resende, que disporá de cinco minutos.

O SR. ELISEU RESENDE (BlocoIPFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é importan
te registrar que a navegação de cabotagem, particularmente a de
carga geral, está desaparecendo e a navegação interior morrendo.
Todos lembramos do papel que desempenhava o Rio São Francis
co como via de integração nacional, fazendo intercâmbio entre o
Nordeste e Sudeste do Brasil.

Não há mais navegação interior. Não há mais navegação de
cabotagem, principalmente no setor de carga geral. Estamos quase
só transportando, ao longo da costa brasileira, numa extensão de
mais de 8 mil quilômetros, derivados de petróleo, algum sal, miné
rio e nada mais.

Precisamos estimular o transporte aquático e tomá-lo efi
ciente, porque o Brasil, possui um rico sistema hidroviário e gran
de extensão de costa onde se encontram as Capitais de vários
Estados importantes de País.

Para o armador pode responder por esse transporte com fre
ta nacional própria, ou ele fica sem transportar por falta de navio..
ou aumenta sobremodo o frete, encarecendo os produtos nacionais
que se direcionam aos centros de consumo e aos portos de expor
tação.

Essas circunstâncias se revelam particularmente, no caso da
Petrobrás, que detém o monopólio do transporte de granéis líqui
dos e de derivados de petróleo. Como não lhe é possível manter
frota própria que responde por todas as flntuações da demanda, o
que faz? É a principal afretadora no País de navios de bandeira es
trangeira.

O Presidente da República anualmente assina decreto auto
rizando a Petrobras a afretar navios estrangeiros para distribuir ao
longo da costa brasileira os derivados de Petróleu.

A Petrobras pode afretar navios estrangeiros,porque não os
donos das cargas? Por que os produtores de carza geral, de produ
ção agrícola, de produtos sidernrgicos não podem também afretar
navios nacionais ou estrangeiros, numa competição de fretes, e re
duzir o preço dos nossos produtos no mercado interno e interna
cional?

Sr. Presidente, a emenda constitucional em votação em
nada inova na cabotagem; apenas elimina o proibitivo constitucio
nal, permitindo a todos os donos de cargas que, numa competição
de fretes, procurem o transporte mais econômico, veloz e eficiente
que reduza o preço dos alimentos ofertados aos brasileiros e os
fretes para exportação. Assim, o Brasil terá condições efetivas de
competir no mercado internacional, particularmente, com os países
do Mercosul.

Esperamos que esta Casa renove a aprovação em primeiro
turno do substitutivo apresentado, para que possamos reformular a
Constituição numa área substantiva e essencial para atender aos
interesses da Nação e do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala

vra, para falar contra o parecer, à Deputada Jandira Feghali.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho o pri
vilégio, em nome da bancada do PCdoB, de encaminhar contra o
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parecer do Deputado José Carlos Aleluia, que nada mais faz do
que seguir a orientação do Governo.

Já disse na Comissão, na presença do Relator José Carlos
Aleluia, que seu relatório tinha caracterlsticas esquisofrênicas.
S.Ex· explicita a legislação internacional e consegue demonstrar,
com muita competência, que nenhum país do mundo em particular
os do Primeiro Mundo, abre sua navegação de cabotagem a estrangei
ros ou abre mão do controle sobre o transporte de comércio exterior.

O nobre relator argumenta que as legislações são infracons
titucionais. Só quenão há método de comparação entre o poder re
gulador desses Estados e o poder regulador do Estado brasileiro.

Dizia há pouco ao Deputado José Roberto Magalhães que
seria hilário imaginarmos no Rio São Francisco uma embarcação
de bandeira holandesa distribuindo griios para a comunidade ribei
rinha, talvez medicamentos ou combustíveis. S. Ex' me disse que
isso não iria acontecer. E esse é o grande risco, na medida em que
retirarmos do controle do Governo Brasileiro a navegação de ca
botagem e interior. As embarcações estrangeiras dirão:

"Vou para onde quero, carrego o que quero e por quanto
quero," embora não sejam contribuintes do Tesouro Nacional. Fi
quei também me perguntando por que, no meio de 245 artigos do
texto permanente da Constituição, o artigo da navegação foi pinça
do? Qual a razão para pinçar um artigo que trata da navegação que
não seja tentar abrir também, por essa navegação, o transporte de
combustível? Que não seja o interesse das megatransportadoras
para realizarem dumpings nas águas costeiras nacionais? Fico me
perguntando qual a resposta gue daremos ao abastecimento de se
tores longínquos deste País. E importante também realçar que este
artigo não muda apenas a navegação entre portos nacionais e a na
vegação de interior. Ele muda e retira, também, a predominância
da bandeira nacional na navegação de longo curso, o que significa
que continuaremos perdendo mais de cinco bilhões de dólares por
ano afretando navios estrangeiros.

Fico perplexa diante da esquizofrenia do relatório do Depu
tado José Carlos Aleluia, que nada mais faz do que curvar sua ca
beça diante de interesses que obviamente não são os do povo
brasileiro.

Não estou colocando aqui em pauta questões de conteúdo
ideológico. Estou colocando questões de conteúdo absolutamente
objetivos. Quero que cada Deputado, de Rondônia, do Maranhão,
do Acre e das áreas longínquas deste País responda com seguran
ça: se úÓs abrirmos a navegação de cabotagem, quem fará o abas
tecimento do seu território? Quem levará, com frete,
medicamentos, alimentos e combustível para as suas regiões? Fico
a me perguntar por que esses Deputados votariam nesses tipo de
emenda. E mais, a discussão não foi ampla o suficiente, porque a
Comissão, além de ter debatido entre trinta Parlamentares, ainda
acabou fazendo uma votação final sem o quorum necessário.

Sr. Presidente, entendo que este Congresso Nacional, que
representa os interesses dos povos de cada região deste País, não
poderá, em sã consciência, votar com tranqülidade e firmeza a fa
vor de uma emenda que vai impedir ou inviabilizar o abastecimen
to dessas regiões.

Além de dizer que na junção com o art. 177, que tenta abrir
o monopólio do transporte de combustível - que também é um
prato cheio - eles possam superfaturar o frete, mandando suas re
messas para o exterior e inviabilizando esse transporte dentro do
Brasil.

Parece-me que o Deputado José Carlos Aleluia, com seu re
latório, bem como esta Casa, não estão realmente servindo aos in
teresses do nosso povo, do povo que mora em área longínqua e
que tem nos seus Deputados aqui a garantia e a certeza de que te
rão no voto contra o parecer o interesse da sua região garantido.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala

vra, para falar a favor do parecer, ao nobre Deputado Márcio For
tes, que disporá de cinco minutos.

O SR. MAReIO FORTES (pSDB - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, mais uma vez
cabe-me chamar a atenção para o que está incluído na inserção da
economia brasileira em práticas atualizadas que possibilitem, jun
tamente com outros tantos, o ingresso do Brasil numa época de
maior produtividade, competitividade e possibilidade de uma adul
ta, soberana e racional inserção na economia mundial. É que o se
tor serviços, cada vez mais, ganha prevalência no
desenvolvimento.

É antigo o conceito de que serviços é uma coisa para de
pois, alguma coisa que vem após o setor primário, a agricultura e a
extração de minérios; é alguma coisa que vinha em menor impor
tância do que o setor industrial, não merecia a atenção a que hoje
se destina. São decorridos mais de dez anos desde que o setor de
serviços é aquele que mais se desenvolve na atividade econômica
mundial e colabora, amplamente, para a produção de custos, para a
melhoria da produtividade, enfim, para o maior emprego de pes
soas e para que os empregos oferecidos, em maior número, sejam
de maior qualificação. E o setor de transportes está essencialmente
inserido no conceito de serviços. Serviços não é apenas carregar
malas emhotéis; serviço inclui transporte. Um transporte eficiente,
competente, racional é sinônimo de menores custos para a produ
ção industrial e de maior competitividade para a alienação de pro
dutos agrícolas, para a geração de divisas e tudo o que significa
uma soberana inserção.

O transporte por via"marítima, no Brasil, até hoje não exis
tiu de modo conveniente. Não existiu, praticamente. Exemplo dis
so é que se transportam produtos industrializados - por exemplo,
automóveis - de São Paulo a Belém do Pará ou São Luís do Mara
nhão por via rodoviária. Transportam-se grãos, minérios, produtos
semi-acabados por via rodoviária. Transportam-se grandes safras
em grandes extensões por via rodoviária, demandando portos ain
da submetidos a conceitos ultrapassados de produtividade, de rela
ções trabalhistas, enfim, todos os conceitos que, sabemos,
merecem minimamente ser trabalhados para o ingresso de uma ter
ceira etapa de maior competitividade da economia brasileira como
um todo. E não é apenas porque os portos ainda estão desatualiza
dos, ou apenas porque nossos navios ainda são envelhecidos, mas
por todo um complexo, todo um conjunto de atividade, em que se
inclui a questão de quem gere, quem dirige, a quem se entrega a
responsabilidade do transporte marítimo no Brasil.

Todos sabemos que apesar da proteção constitucional, que
já dura mais de sete anos, a navegação de cabotagem brasileira
não envoluiu. Suas encomendas à indústria de construção naval
brasileira são ridículas, próximas de zero. Sua adimplência com os
organismos de crédito são desprezíveis. Não há entre as empresas
que se destinam à navegação interna ou de cabotagem no Brasil
conceito de modernidade, de adimplência, de investimentos, ainda
que até hoje tenham sido protegidas pelo que existia de positivo na
Constituição brasileira.

O que se quer não é prejudicá-las, não é atrapalhar a vida
delas, o que se pretende com essa proposta de emenda constitucio
nal e com o relatório do Deputado José Carlos Aleluia não é preju
dicial o setor existente, mas fazer com que a navegação ganhe uma
dimensão, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, algumas dezenas de
vezes maior, que transporte algumas dezenas de vezes mais volu
me de produtos entre os portos brasileiros, fazendo com que o se
tor de transportes dentro do setor de serviços, sendo mais
eficiente, desobrigue a indústria de ter tanto capital investido em
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estoques, acabando com tanta demora tanto estrago, tanta perda de
produtividade. E que peIDÚta, afmal de contas, que o acesso aos
bens produzidos no brasil no setor agrícola ou no industrial sejam
disponíveis para um número muito maior de brasileiros em tempo
..nais curto e a custo mais baixo.

Multiplicando por algumas vezes o volume transportado
por navios, pretendemos prestigiar também o crescimento do setor
de annação nacional em conjunto, isolado ou separadamente ao do
setor de bandeira estrangeira que se possibilite assim.

E mais, que a construção naval brasileira ganhe novos
clientes, novas armações, novas empresas interessadas em explo
rar o mercado brasileiro de cabotagem, e que sejam minimamente
incentivadas a adquirir novas unidades, novos navios da indústria
naval brasileira.

Nossa autoridade, como membro da bancada do Estado do
Rio de Janeiro, que concentra hoje mais de 90% da construção na
val brasileira, é que nos leva a defender com tanta ênfase não exa
tamente que se complete o selViço de modernização da navegação
através dessa emenda, mas simplesmente que, retirando-a da ar
mação constitucional, se possibilite, por leis mais modernas, mais
eficazes, mais indutoras de encomendas da indústria naval brasi
leira, que a indústria de construção naval brasileira receba novos
clientes, clientes adimplentes, que muitas vezes dispensem o uso
dos tão escassos recursos de crédito do Sistema Financeiro de Cré
dito Nacional. E que, afmal de contas, crescendo todo o setor,
cresça também o volume transportado pelas empresas brasileiras
de armação, que, incentivadas por esse novo volume se equiparão
melhor, empregarão mais pessoas, com o sentido de preparar o
Brasil para o próximo milênio, que já começa, e prevê o cresci
mento de nossa população, dos 150 miJhões de habitantes atuais
para, no mínimo, 300 miJhões de habitantes. Além de aumentar a
oferta de empregos, estes serão muito mais qualificados para dar
maior competitividade à indústria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Relator da matéria, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (BlocofPFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
estamos, hoje, por força da nossa Constituição e do nosso Regi
mento, reunidos, aqui, para confrrmar o voto pela quebra da reser
va na área de navegação de cabotagem em nosso País, após longa
discussão na Comissão específica, ao completar hoje mais de qua
tro sessões de discussão da matéria.

Portanto, a Câmara dos Deputados está consciente de que é
o momento de acabarmos com uma reselVa que já completa um
século e que não acrescentou nada para reduzir os custos da eco
nomia brasileira.

Ainda na semana passada, a Confederação Nacional da In
dústria promoveu, aqui em Brasília, um encontro nacional para
discutir o custo Brasil, e seguramente, entre os itens mais signifi
cativos desse chamado custo Brasil ou sobrecusto Brasil, estão os
obstáculos na área de transportes. Não podemos encarar a questão
da navegação apenas como uma questão setorial da construção na
val e da armação nada, mas como um fator na ineficiência geral
dos transportes no Brasil. Dentro dessa visão, o que se pretende
com esta emenda é aumentar a participação do transporte aquático
no percentual dos modas globais de transportes em nosso País

É sabido - e tive a oportunidade de afrrmar isso desta tribu
na - que a participação do transporte aquático no total de transpor
tes em nosso País é de menos de 20%, aproximadamente 17%.

E é evidente que não é pior porque o maior percentual en
contra-se na área de transportes de granéis líquidos. Aí é de se ver
que a Petrobras tem uma participação expressiva, fundamentada
no monopólio que detém também no transporte.

O que queremos com esta emenda é, sobretudo, fortalecer a
armação nacional e dar condições ao desenvolvimento de uma in
dústria naval competitiva, ao desenvolvimento de empresas geri
das profissionalmente e orientadas pelos princípios modernos da
empresa moderna, numa sociedade inserida na economia interna
cional. O que temos hoje nesta área são, com raras exceções, em-

. presas com organização familiar e muito pouco preocupadas com
o aumento da eficiência.

Quero dizer às Sf"s. e aos Srs. Deputados que, no intelValO
entre a votação no primeiro e no segundo turno, fui procurado por
alguns empresários do setor de annação nacional, empresários
mais modernos, que já manifestam a idéia de que seguramente esta
emenda não irá prejudicá-los, mas vai representar o fJm. de uma re
selVa, o fim de um cartório e o início de uma nova condição de
competitividade neste setor, como tive oportunidade de estimar.
Se fJ.ZelIDOS uma conta rápida, verificaremos que podemos dobrar
a participação do transporte aquático no total dos transportes inter
nos do País. Se fizelIDOS isso, tomando por hipótese que toda essa
parcela seja drenada de um ineficiente transporte rodoviário, tere
mos redução no chamado custo global da economia brasileira, ou
custo Brasil, da ordem de 5,7 bilhões de dólares por ano.

Não tenho dúvida de que hoje vamos reafrrmar a posição
conscientemente tomada na votação do primeiro turno e aprovare
mos essa emenda. Aprovada a emenda, resta ao Congresso Nacio
nal e aos setores interessados da economia, particulaJIDente do
transporte marítimo, construírem uma legislação moderna, para
que o País deixe de ter uma indústria naval incipiente e passe a ter,
como merecem os seus mais de oito mil quilômetros de costa e
seus extensos rios navegáveis, uma grande indústria naval e uma
grande annação nacional.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WAGNERSALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, há algum destaque sobre a mesa?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado
Wagner Salustiano, não há destaques.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Então, está encerrado
o praw para destaque?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na última votação desta emenda, o Parti
do Verde, representado por mim, absteve-se de votar, porque, na
quele momento, faltava compreensão clara de qual seria a política
do Governo sobre a quebra do monopólio e faltava visão de qual
seria a política do Governo sobre o papel da Marinha Mercante
brasileira em relação à estrangeira, tal como existe na legislação
alemã; faltava também a legislação antidumping; e faltava tam
bém uma análise das consequências que isso poderia trazer para o
Brasil.

Havia dois caminhos naquele momento: supor que o Gover
no não mandou essa proposta por má vontade ou por más intençõ
es, ou supor que ele não tenha política formada. Acredito nessa
segunda hipótese; e, acreditando nela, voto "sim", esperando inter
ferir na legislação que vai controlar o processo.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, já nos manifestamos por intelIDédio do
encaminhamento da Deputada Jandira Feghali. Para nós, o que se
faz com a navegação de cabotagem é uma verdadeira sabotagem. Por
tanto, votamos ''não'', em coerência com nossa votação anterior.
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O SR. MARQUINHi> CHEDID (Bloro/PSD - SP. Sem natureza - transportes aquáticos e terrestres - não pode constar da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL, o PSD e o PSC votam "sim". Constituição, transferindo-se para lei ordinária, a ser definida pelo

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem Congresso Nacional, fortalecendo-se, pois, esta instituição.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "não". Consideramos Quanto ao transporte turístico, abre-se uma brecha no rela
que o fato de não haver regulamentação, a não ser a lei ordinária, tório. O País não dispõe de navios específicos para atuar nessa
para essa matéria é um desrespeito total para com os interesses na- área, a qual poderia gerar, além de divisas, empregos. Com relação
cionais. O PSB e o PMN, repito, votam "não". ao transporte de interior, não se fere a soberania do nosso País,

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do porque só em casos excepcionais, como, por exemplo, uma super
orador.) - Sr. Presidente, não houve nenhum fato que pudesse fa- safra em determinada região, o Gov~rno poderá abrir a navegação
zer o PDT mudar de posição entre a primeira e a segunda votação. a navios de bandeiras estrangeiras. E a lei que vai definir os crité
Gostaríamos que esse tema estivesse sendo tratado de fOlIDa a me- rios e nOlIDas determinantes desse fato.
recer a mesma atenção dos Parlamentares brasileiros que lhe é dis- Portanto, Sr. Presidente, o parecer do nobre Deputado José
pensada nos países desenvolvidos. Discursos agora não mudarão Carlos Aleluia não fere a soberania do País nem atenta contra os
mais qualquer voto. O PDT vota ''não''. interesses nacionais. Muito pelo contrário, o ilustre Parlamentar dá

O SR. JOFRAN FREJAT (pP - DF. Sem revisão do ora- uma demonstração do seu conhecimento nessa área, fazendo com
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista estudou profunda- que o Brasil possa abrir o seu transporte de cabotagem a embarca
mente esta proposta de emenda constitucional. O Deputado José ções de outros países, através de lei a ser defmida por esta Casa.
Carlos Aleluia contemplou, em parte, a emenda apresentada pela Assim, na ciência e na certeza de que o relatório e o parecer
bancada. Por outro lado, estamos apresentando um projeto de lei do nobre Deputado José Carlos Aleluia atendem aos mais altos in
que visa regulamentar esta emenda constitucional. Desta maneira, teresses do País, o Bloco PFL/PTB encaminha o voto "sim".
o Partido Progressista vota "sim. O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi-

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PRP - SP. são do orador.) - Sr. Presidente, a posição do Governo é muito
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Republicano clara e coerente. Não queremos petrificar ou banalizar a Constitui
Progressista, como fez no primeiro turno, vota "sim". ção. Ela deve cuidar da defmição dos limites do Estado, das ga

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão rantias e direitos individuais, e não de navegação de cabotagem.
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim". Após a retirada desse item da Constituição, o Parlamento, através

O SR. Mll..TON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora- de lei ordinária, vai regulamentar a matéria e fazer os ajustes ne
dor.) - Sr. Presidente, saudando a Presidência pela eficácia da con- cessários. Temos uma posição comum com a Oposição. Ela vai es
versão de antigos democratas em nova base governista, o Partido tar ali em defesa do interesse nacional, do interesse público. Não
dos Trabalhadores afirma que continua na mesma posição: na de- temos de nos preocupar em retirar da Constituição aquilo que não
fesa de uma posição autônoma, democrática, seguindo até o exem- é próprio dela. Em relação à regulamentação, vamos cuidar de
pIo do Primeiro Mundo. Lamentavelmente, porém. que na lei de uma lei que defenda e preserve o interesse nacional.
compensação, tal como pretende essa nova maioria, veremos os A posição do Governo é pelo voto "sim".
navios estrangeiros entrarem no Brasil com a bandeira da Libéria, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so-
e teremos o direito, IJOI; correspondência, de fazer navegação de licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares. a flID
cabotagem na Libéria. E isso o que a classe dominante, por meio de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
de seus representantes submissos e das suas novas adesões subal- Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
temas, deseja. registrar os seus códigos de votação, selecionar os seus votos e

Desta forma, o PT vota I 'não". acionar o botão preto no painel, até que as luzes do posto se apa-
O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão guem.

do orador.) - Sr. Presidente, ouvi manifestações supostamente em Os Srs. Deputados que ~o registrarem os seus votos pode-
defesa dos interesses nacionais por parte daqueles que estão votan- rão fazê-Io, dentro de instantes, nos postos aVulsos.
do contra a emenda. Entretanto, o texto da emenda que estamos (Processo de Votação)
apreciando claramente remete à legislação ordinária - portanto, ao O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pa-
Congresso Nacional- a decisão a respeito da matéria. lavra pela ordem.

Na verdade, está-se tentando tirar da amarra da Constitui- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa-
ção decisões que dependem de políticas econômicos e de outras lavra.
circunstâncias, remetendo-as à legislação ordinária. Está-se dando O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
ao Congresso Nacional oportunidade de decidir, a cada momento, orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.
em face dos interesses nacionais, como deve ser a legislação sobre O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
esta matéria. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de reiterar que o Blo-

Portanto, o PSDB, contra o conservadorismo, vota "sim", co PFL/PTB encaminha o voto "sim".
favoravelmente à emenda, porque ela vai atender aos interesses O SR. ELIAS ABRAHÃO (PMDB - PRo Sem revisão do
maiores do País. orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha voto "sim".

O SR. ELIAS ABRAHÃO (PMDB - PRo Sem revisão do O SR. Mll..TON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora-
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, consoante a sua primeira vota- dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "não".
ção, concordando com o PDT no sentido de que nenhum fato novo O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
existiu desde então, manterá sua posição e votará favoravelmente do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".
à emenda do Relator. O SR. JOFRAN FREJAT (pP - DF. Sem revisão do ora-

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria já foi devidamente O SR. ELIAS ABRAHÃO (PMDB - PRo Sem revisão do
esclarecida. O ilustre Relator, nobre Deputado José Carlos Aleluia, orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha a votação "sim".
descontitucionaliza o assunto, o que é importante. Matéria dessa O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão



"Pessoas não fumantes, que convivem com fu
mantes, têm até 150% mais chances de desenvolver cân
cer no puhnão em relação a quem não respira o ar
contaminado por fumaça de cigarro."

A informação é da conceituada revista americana de defesa
do consumidor, Consumer Reports, que afirma existirem. pelo
menos, 26 estudos publicados no mundo inteiro, comprovando os
riscos de câncer entre os não fumantes, os chamados fumantes
passivos.

No Dia Internacional de Combate ao Tabaco, mais uma
vez, solicito aos nobres Deputados aqui presentes que se abste
nham de fumar no plenário, pelo menos hoje, em homenagem a
esse movimento mundial de combate ao tabaco. Repito, não se tra
ta propriamente de combate aos tabagistas, os quais queremos re
cuperar e reintegrar a uma vida mais sadia junto aos seus
familiares. (palmas.)

O SR. CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduan:1o)-Tem V. Ex" a palavra.
O SR. CUNHA LIMA ( - SP. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, primeiramente, cientifico a
Casa de que a Comissão de Economia, Indústria e Comércio reu
nir-se-á permanentemente, enquanto não se resolver o problema
crítico do setor industrial brasileiro no que diz respeito às escanca
radas importações e às taxas de juros.

Naúl~ segunda-feira, promovemos o primeiro encontro
da Frente Parlamentar suprapartidária, na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, em defesa do setor têxtil. Aproveito a
oportunidade para convidar os Srs. Deputados a participarem do
segundo encontro, que será realizado amanhã, no Espaço Cultural
da Câmara dos Deputados, às 14b30min. Este Encontro da Frente

lavra
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do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
O SR. JOVAIR ARANTES (psDB -00. Semrevidão do lavra.

orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha voto "sim". O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Sem revisão
A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a esta Casa um fato

do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não". da maior relevância: está acontecendo em Brasília uma manifesta-
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem revisão do ção, e desde às 15h o comércio encontra-se fechado. Trata-se de

orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "não". uma manifestação dos comerciantes e comerciários contra a poIíti-
O SR. EDlNHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do ca de juros altos de desestímulo ao consumo, que está levando à

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, vota "sim". falência e à bancarrota a economia do Distrito Federal e, de resto,
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, peço a pa- de todo o Pais.

lavra para uma comunicação. . Portanto, essa manifestação, que se dirige ao Congresso Na-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa- cional, é muito procedente e tem a nossa solidariedade.

lavra. Era o que tinha a dizer.
A SRA. TELA DE SOUZA (Pf - SP. Sem revisão da ora- O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a

dora) - Sr. Presidente, vou ler uma nota divulgada pela Prefeitura palavra pela ordem.
de Santos: O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-

"A Prefeitura de Santos. através do CIDOC - lavra.
Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consu- O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
midor, vistoriou ontem as distribuidoras de gás e consta- do orador.) _ Sr. Presidente o PPR encaminha o voto "sim".
tou que não há falta do produto na cidade. A Liquigás e O SR. ELIAS MURAD _ Sr. Presidente, peço a palavra
a Ultragás informaram que seus estoques são suficientes pela ordem.
para o abastecimento normal da cidade.

Segundo essas empresas, a falta de gás verificada O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-
em alguns bairros se deve ao excesso de consumo. Parte lavra.
da população, induzida pela campanha alarmista desen- O SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Sem revisão do
volvida pelo governo federal, tem comprado acima de orador.) - Sr. Presidente, comemora-se hoje, no mundo inteiro, o
suas necessidades e estocado. Alguns especuladores Dia Internacional de Combate ao Tabaco. Digo e repito: de com
também estão se aproveitando da situação, vendendo bate ao tabaco e não propriamente aos tabagistas, porque, eviden
por preços muito acima dos praticados pelas distribuido- temente, há uma questão de dependência.
raso Quero registrar mensagem de uma revista da Fundação Os-

Para resolver o abastecimento provocado em al- waldo Cruz, que diz:
guns bairros, a Prefeitura está montando um sistema de
distribuição especial em conjunto com a Ultragás e Li
quigás. A Prefeitura de Santos reprimirá manobras que
impeçam o abastecimento da população santista, em es
pecial a de baixa renda".

Hoje, desde as lOh da manhã, já houve postos de distribui
ção em três pontos da cidade. Apelo para a população no sentido
de que compre apenas o gás necessário, não estoque gás em casa,
porque é perigoso e pouco solidário, e, principalmente, não pague
mais caro pelos botijões.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ( Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a visão de progresso e desenvolvi
mento para uma nação fantástica como o Brasil não pode nem
deve ser vista com submissão, mas, sim. com patriotismo verde,
amarelo, azul e branco, e não com patriotismo vermelho.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Srs. Deputados que
se encontram nas dependências da Casa no sentido de que acorram
imediatamente ao plenário, pois estamos em período de votação
nominal, pelo sistema eletrônico, de uma proposta de emenda à
Constituição que requer quorum qualificado.

Reitero que o Bloco PFLIPTB encaminha o voto "sim".
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
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Parlamentar Suprapartidária será em defesa do setor têxtil, confec
ções e calçados e contará com a presença de Deputados estaduais
de São Paulo e dos Deputados Federais desta Casa.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)'- Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. CUNHA BUENO (pPR - SP.Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, enquanto não se divulga o resultado da vo
tação, quero aproveitar a oportunidade, já que daqui há pouco
abriremos o penodo destinado a apresentação de proposições, para
me promunciar.

Sou autor de uma proposição, com a co-autoria dos nobres
Deputados Paulo Paim e Roberto Campos, sobre a utilização do
Fundo de Ganmtia pelo trabalhador brasileiro para a aquisição de
ações das empresas que estão no programa de privatização do Go
verno. Já que o capital é do povo - como se diz- e continuará sen
do do povo, através de propriedade de cada um dos trabalhadores
brasileiros, estes poderão utilizar-se do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço para a aquisição de ações das empresas estatais.

Portanto, Sr. Presidente, muito me orgulho em ser o autor
do projeto, tendo como co-autores os Deputados Paulo Paim e Ro
berto Campos.

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JAQUES WAGNER (Pf - BA. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, mais uma vez, uso
a tribuna, na condição de Líder da bancada do PT, para fazer um
apelo em relação à greve dos petroleiros.

Hoje, faz exatamente quinze dias que um conjunto de Parla
mentares, inclusive Lideranças do Governo, esteve com o Sr. Pre
sidente da República Fernando Henrique Cardoso. S. Ex" disse
que não queria transformar esta greve numa queda de braço; a li
derança dos petroleiros também afim;lou que não queria transfor
mar essa greve em uma queda de braço. Infelizmente, por
incompetência das partes - inclusive esta Casa, já que seus Líderes
estavam envolvidos na busca da intermediação - a greve está se
transformando em uma queda de braço, apesar de declaração das
partes de que isso seria o mais indesejável.

Vou recapitular os fatos. Os petroleiros entraram em greve
em 2 de maio, porque um acordo assinado por S. Ex" o ex-Presi
dente Itamar Franco, - quando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso já havia sido eleito em primeiro turno como Presidente da
República, portanto, era evidentemente sabedor deste acordo - não
foi cumprido até o dia 2 de maio.

O acordo envolvia a movimentação, na folha salarial, da or
dem de 8 a 10% da folha, portanto, muito pouco para que o Estado'
brasileiro tenha as Forças Armadas no meio da rua, ante a suspeita
falta de gás - o Prefeito de Santos encontrou em todas as distribui
doras gás suficiente para suprir a população, e ordenou que assim
o fizessem as ~as distribuidoras - a eventual falta de gasolina e,
pior, o risco de que este Pais não aprenda a respeitar as saídas de
mocráticas negocill'das. Esta é a lição maior que S. Ex" o Presiden
te da República, os petroleiros e esta Casa podem oferecer ao País.
A democracia no Brasil é nova. Começa a ser construída. Precisa
ser regada e acalentada por todos nós 01.1, pelo menos, por aqueles
que acreditam ser ela o únicó caminho para a construção de uma
sociedade sólida.

O que falta para acabar com esta greve? Dizem todos, que
ela incomoda a sociedade, mas a mim me parece que interessa a

alguns que começam a usá-la politicamente como argumento para
eventual votação da quebra do monopólio estatal do petróleo. Por
que faço esta indagação? Porque o esforço do Deputado, ex-Go
vernador, Franco Montoro, o esforço desta liderança e de todas as
demais lideranças peca em apenas um item.

O que querem os petroleiros em greve? Querem que o Pre
sidente da República, vendo aceita a condição de retomo ao traba
lho, garanta - como em qualquer guerra é garantido - que na
assinatura do amistício, não puderem presos de guerra. O que são
os demitidos da greve senão prisioneiros de guerra usados exata
mente para pressionar os petroleiros a saírem da greve? Por que
pretende o Presidente da República que se mantenha sobre a cabe
ça de 59 petroleiros a culpa por uma greve, cuja responsabilidade
se inicia quando alguém deixa de cumprir um acordo? Pergunto
mais: recebia V. Ex" pela terceira vez um cheque sem fundos ori
ginário de uma mesma pessoa? Por que exigir dos petroleiros que
mais uma vez aceitem a palavra que eu, pessoalmente, poderia
aceitar do Presidente da República, mas que a eles foi negada por
duas vezes? Por que exigir isto de uma categoria de 12 mil traba
lhadores?

Sr. Presidente, a emoção é porque são quinze dias de tenta
tiva; são quinze dias em que esta Casa, infelizmente, se mostra in
competente. Poderemos ver, pela cabeça afoita de um ou de outro
petroleiro desesperado,.depois de trinta dias de greve, uma tragé
dia nacional. Será que isto interessa para faciliar eventualmente a
aprovação de uma emenda constitucional? Não é menor que aque
les que se sentem vitoriosos em três votações tenham a consciên
cia clara de que autoridade se frrma, não na vontade de punir, mas
na imposição do respeito pelo exercício da negociação?

Para concluir, em nome da liderança do meu partido, em
nome do Presidente do meu partido. Luís Inácio Lula da Silva 
que também faz um apelo para que essa greve se encerre - apelo
peço aos petroleiros que voltem ao trabalho com garantia de que
não haverá, ao final do conflito, prisioneiros de guerra. Portanto,
que o Governo aceite que não haverá retaliações e demissões.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARMANDO ABÍl.IO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (LuJs Eduardo) - Tem V. Ex"a pafivra.
O SR. ARMANDO ABILIO (PMDB - PB. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar registado nos Anais da
Casa o aniversário da Rádio Difusora de Cajazeiras, pioneira no
sertão paraibano, que hoje completa 31 anos de existência, e tam
bém os nossos votos de congratulações pelo desempenho do papel
que a rádio exerce no que diz respeito à cultura e às informações
no sertão paraibano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAIR SOARES - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. JAIR SOARES (Bloco!PFL - RS. Sem revisão do

orador.) Sr. Presidente, de acordo com o 3rt. 113, inciso I, do Re
gimento Intemo da Cãmara dos Deputados, a bancada federal do
Estado do Rio Grande do Sul, decidiu, em reunião extraordinária
realizada nesta data, propor indicação aos Exmos Srs. Ministro da
Fazenda, Dr. Pedro Malan, e do Planejamento, Senador José Serra,
para que autorizem, em caráter excepcional, a liberação da meren
da escolar aos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul que es
tejam em débito com o INSS, e o FGTS, tendo em vista a situação
calamitosa em que se encontram esses Municípios. É público e no
tório que o fator preponderante para evitar a evasão escolar é o
fornecimento da merenda escolar.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente as palavras do
nobre Líder do PT, Deputado Jaques Wagner. A posição do Go
verno em relação à greve dos petroleiros é cristalina. O Presidente
da República tem o dever de preservar o ordenamento juridico e o
principio da legalidade. Se aceitarmos a quebra desse princípio,
geraremos um precedente gravíssimo. Depois desta quebra, tere
mos uma outra e não sabemos onde tenninaremos. O estado de di
reito e a democracia foram duramente conquistados por todos nós,
inclusive pelos Deputados da Oposição. Não podemos admitir que
se quebre o princípio da legalidade. A população apóia integral
mente a posição do Governo.

Assisto hoje, estarrecido, à comparação dos grevistas com
prisioneiros de guerra. Quem ficou refém dos petroleiros foi a Na
ção, foi o povo brasileiro, que sofre as conseqüências de uma gre
ve declarada abusiva pelo Tribunal. Qual foi a resposta ao
Tribunal? Seu enterro simbólico. Recorrendo novamente ao Tribu
nal, têm uma decisão contrária e ainda continuam em greve. Se
essa greve é abusiva, refém é a população brasileira. E a voz do
bom senso se fez valer com a declaração do Lula de que era hora
de tenninar com essa greve. Se o proprio Lula entende que é hora
de terminar, que voltem ao trabalho.

O Governo entende que se pode negociar, mas a negociação
será com a empresa. Quando há greve dos metalúrgicos, negocia
se com a direção da Volk:swagen, da Forel, da General Motors. Ne
gocia-se com a Petrobras e não com acionistas. O Governo é
acionista. A negociação tem que se dar com a Petrobrás, que sabe
se pode ou não atender às reivindicações. Agora, ficar em greve,
penalizando a população brasileira, depois que ela foi declarada
abusiva, ilegal, é ficar contra a democracia, é ficar contra o estado
de direito, é ficar contra o povo brasileiro.

Se alguém é prisioneiro, se alguém é refém nesta Nação,
esse alguém é a população, em virtnde de uma greve absurda, irra
cional, abusiva, ilegal e que está na hora de acabar. seundo o pró
prio Lula.

Deputado Jaques Wagner, faça um apelo para a volta ao tra
balho, para o respeito ao ordenamento jurídico desta Nação, por
que este J o compromisso de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação.

Pergunto se ainda existe algum Sr. Deputado que não tenha
votado, pois desejo encerrar a votação e proclamar o resultado.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o
nobre Deputado.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, queria fazer o registro de que logo mais,
em Fortaleza, vai acontecer a inauguração de um prédio que, de certa
forma, é histórico porque, durante a Segunda Guerra Mundial serviu
como cassino para as tropas norte-americanas que se instalaram em
Fortaleza. Após o término da guerra, passou a ser freqüentado pela
boemia da época. No fmal da década de 70 e início dos anos 80 rece
beu o público para ver os artistas cearenses. Em abril de 1994, não re
sistindo às fortes chuvas que caíram naquela capital, o prédio
desabou. Reconstruído. estará sendo inaugurado logo mais.

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o
nobre Deputado.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer, em nome do meu parti
do, o Partido Popular Socialista, que a negociação feita em tomo
desta greve reflete a mais absoluta incompetência.

O Governo Itamar Franco foi incompetente ao fazer um
acordo num bar e não ter conseguido que ele fosse legitimado. E é
mais incompetente, infelizmente, o atual Governo pela maneira
como está conduzindo essa greve.

Em nome do Partido Popular Socialista, quero dizer que
essa é uma greve irresponsável, uma greve - isto deve ser dito
com todas as letras - contra o povo brasileiro, contra a população
que usa o gás encanado, o gás de botijão, a gasolina.

Sr. Presidente, fico emocionado ao dizer isso porque fui
uma pessoa que brigou pelo monopólio da Petrobras. Mas não
posso admitir que os funcionários dessa empresa façam uma greve
contra a Nação brasileira. Isso para mim é extremamente sério.
Não posso admitir que os funcionários da Petrobras façam uma
greve contra o cidadão brasileiro, contra aquele que usa o gás, que
está precisando da gasolina.

E o que mais me entristece em relação a essa greve é que,
se a tivessem encomendado ao Cabo Anselmo, não teriam sido
mais competentes. Se as autoridades deste País, que querem aca
bar com o monopólio da Petrobras, tivessem chamado o Cabo An
selmo para fazer uma greve contra o monopólio não teriam sido
mais competentes.

Essa greve, Sr. Presidente, atenta contra tudo aquilo que es
tamos discutindo.

E pior: como enfrentannos a questão da Justiça do Trabalho
- que eu quero mudar; sou reformista: mas como é possível en
frentar essa luta e dizer que se é contra a revisão constitucional?
Como dizer que a Justiça do Trabalho não tem legitimidade e, ao
mesmo tempo, fazer uma greve que não coloca em questão a pos
sibilidade de que, pela revisão constitucional, possamos mudar a
própria Justiça do Trabalho? É contraditório,"é inconcebível.

Quero lutar para que a Justiça do Trabalho seja transforma
da, para que a relação entre o trabalhador e o capital seja direta,
não seja intennediada. Mas, Sr. Presidente, quero lutar também
pela legalidade, pela democracia. Sendo assim, não posso ser fa
vorável a uma greve que atenta contra a democracia, que passa a
ter como princípio enfrentar o direito constituído, que é a Justiça
do Trabalho. Quero mudar a Justiça do Trabalho, mas antes vamos
fazer a revisão constitucional.

Portanto, Sr. Presidente, essa greve é ilegal porque atenta
contra o povo brasileiro. (palmas.)

Sr. Presidente, nós estamos solidários ao movimento dos
petroleiros. O Governo Federal deve cair dessa postura recalcitran
te e abrir negociação imediata. Se isso acontecer, ainda hoje a gre
ve estará suspensa. Na nossa opinião, o Governo rebaixou-se
nessa situação, colocou-se como um títere, como um chefe de go
verno absolutamente intransigente, que não tratou o movimento
grevista como movimento de uma parcela significativa do povo
brasileiro. mas como expressão de um inimigo de guerra, contra o
qual se deveria fazer um chamamento à própria guerra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação. (pausa.)

Está encerrada a votação.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra a
V.Ex"
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Pará

Tocantins

Amazonas

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquíades Neto - Bloco - PMN- Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Sim
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Abstenção
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Abstenção
César Bandeira - Bloco - PFL - Abstenção
Costa Ferreira - PP - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Abstenção

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Não
João Maia-PSDB-Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PSD - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Ana Júlia - PT- Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
O1ávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Correa- PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

ConllicioMoora-PMDB-Sim
Euripedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim

Acre

VOTARAM OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim

o SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do Eraldo Trindade - PPR - Sim
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, escutei há pouco Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
diversas intervenções, que, a meu juízo, são inteiramente distorci- Gervásio Oliveira- Bloco- PSB -'Não
das, a respeito do que. está acontecendo em nosso País com relação Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
à greve dos petroleiros. Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não

O Líder do Governo dá um enfoque de cabeça para baixo Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
ao acentuar que o Governo está sendo posto como uma espécie de Valdenor Guedes - PP - Sim
refém dos petroleiros, quando, na realidade, esta greve se fez a
partir da intransigência desmedida do Governo do Sr. Fernando
Henrique Cardoso. Além do mais, S. Ex" se colocou acima do Pre
sidente da Petrobrás, e do Ministro das Relações Exteriores ao se
posicionar como chefe da negociação com os petroleiros. S. Ex"
passou a ser o negociador principal, o que significa que se rebai
xou demais, demonstrou muita fraqueza. Mas deftniu-se como ne
gociador principal com o objetivo básico de fechar toda e qualquer
negociação.

Pelo contrário, convocou a Policia Federal, o Exército, a
Procuradoria-Geral da República para fazer com que a greve fosse
tratada mais uma vez como caso de polícia.

Sr. Presidente, o tempo todo desejamos que a negociação
fosse reaberta. Consideramos que a intransigência demonstrada
pelo Governo é a principal causa de estannos com a greve tão pro
longada. Parece até que S. Ex" previu essa greve prolongada; não
queria que ela se esgotasse em curto prazo, com o objetivo supos
tamente de desgastar o movimento grevista para, quem sabe, bene
ficiar a quebra do monopólio estatal do petróleo nesta Casa.

Sr. Presidente, não poderíamos perder a oportunidade de di
zer que lamentavelmente a nossa opinião não coincide com a ex
pressa pelo lider do PT e muito menos pelo Líder do PPS. Esses
companheiros terminaram, em nossa opinião, fazendo um apelo
para que os petroleiros retornem ao trabalho. Quem está fazendo
esse apelo é o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso, de
uma maneira absolutamente hipócrita, porque S.Ex" teria razões
ou motivações, ou oportunidade, a qualquer instante, de acenar
com o início de negociação e, em seguida, encerrar o movimento
grevista. De forma alguma o movimento grevista está sendo in
transigente. Não poderiamos estar agora a fazer coro com o Go
verno Federal para chamar a atenção da Nação, porque no final da
história, os petroleiros ficaram isoladas e todo o movimento popu
lar, todos os partidos progressistas se juntaram com o Governo, fa
zendo apelo para que os petroleiros retomem ao trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
clamar o resultado da votação.

VOTARAM:
SIM-360
NÃO-1l3
ABSTENÇÃO-14
TOTAL-487
A Proposta de Emenda à Constituição nO 7/95, foi aprovada

em 2° tumo.
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Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Abstenção
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- SIP - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Abstenção
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta- PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PMDB - Abstenção
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inácio Arruda - PedoB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT- Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Abstenção
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinh~oLandim-PMDB-Sim

Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
JoooHenri~e-PMDB-Sim

Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim- Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Momis - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não

Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Jooo Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerm - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerm - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres _oPSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco Fmnça - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca- PSDB - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco ~ PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Abstenção
Eujácio Simões - Bloco- PL- Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
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Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro hujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior- Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valie - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrabim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira- PP - Sim
Mauricio Campos - Bloco - PL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim

Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant- Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perlm- PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser- PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT- Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valie - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Sezpa - PDT - Abstenção
Jair Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - S/P - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
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Márcia Cibilis Viana - PDT- Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT- Abstenção
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feij6 - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim- PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Sim
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
CarillsApolmmo-PMDB-Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - S/P - Sim
De Velasco- Bloco-PSD-Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pis&neschi - Bloco - PTB - Sim
Edillho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge- PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente- PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT- Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pmotti- PMDB - Não
Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken- PT- Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim

Marta Suplicy - PT - Não
Mautido Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PfB - Sim
Panlo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza- PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia- Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas -:- PP - Sim
GiJney Viana - PT - Não
Roberto Franca - PSDB - Sim
Rodrigues Palma- Bloco - PfB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Dommgos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
OsOOo Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás

Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quman - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcmo Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccmelli - PMDB - Sim
DilsoSpermco-PMDB-Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
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Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - S/P - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez-PMDB-Sim
EdisonAndrino-PMDB-Sim
Hugo Biehl - PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Abstenção
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
E:zídio Pinheiro - PSDB - Sim

Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt- PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT- Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT- Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa a
seguinte

REDAÇÃO FINAL DA~ROPOSTADE EMENDA
A CONSTITUIÇAO N° 7-C, DE 1995

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60, § 3°, da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional.

Altera o artigo 178 da Constituição Federal e
dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias.

Art. 1° O 3rt. 178 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos
transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os acor
dos firmados pela União, atendido o princípio da reci
procidade.

Parágrafo único. Na ordenação do transporte
aquático, a lei estabelecerá as condições em que o trans
porte de mercadorias na cabotagem e a navegação inte
rior J?Oderão ser feitos por embarcações estrangeiras."

Art. 2° E vedada a adoção de Medida Provisória na regula
mentação dos artigos da Constituição cuja redação tenha sido alte
rada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.

Sala das Sessões, 31 de maio de 1995. - José Carlos Ale
luia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já tendo sido ela
borada a redação do vencido no 1° turno, esta Presidência declara
dispensada a votação da Redação Final, nos termos do artigo 195,
§ 2°, inciso I, do Regimento Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. :MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero corrigir meu voto, que saiu abstenção.
Meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com certeza, De
putado. V. Ex' inclusive o anunciou várias vezes.



''Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,
requeremos urgência para apreciação do Projeto de Lei
nO 532/95 que autoriza o Poder Executivo a utilizar esto
ques públicos de alimentos no combate à fome e à misé
ria, de autoria do Poder Executivo. Mensagem nO 593,
de 1995."

Assinam: Luiz Carlos Santos, Líder do Governo.
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFLIPTB,

- Jurandir Paixão, Vice - Líder do PMDB. - Arnaldo Madeira,
Vice - Líder do PSDB. - Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
Parlamentar PUPSC/PSD, José Carlos Sabóia, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PMN, Miro Teixeira, Líder do PDT,
Franciso Dornelles, Líder do PPR.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, mais uma vez esta Casa se vê submetida a
um processo que não é saudável para o nosso debate. Trata-se de
um projeto do qual ninguém tem conhecimento. Não há publica
ção nem distribuição. No entanto, é submetido a uma votação de
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex' está enga
nado. Não estou submetendo um projeto à votação de urgência,
mas um requerimento de urgência para tramitação do projeto. Evi
dentemente, como é costume desta Mesa, não votarei o projeto
hoje, claro.

O SR. MILTON TEMER - Sim, Sr. Presidente. Mas, de
qualquer forma, esse pedido de urgência, corrigido, que seria uma
forma de a Mesa compensar a quebra do Regimento na informa
ção do texto escrito, não facilita a discussão que temos nesta Casa
contra as medidas provisórias. Se a Casa recorre a esse tipo de ar
tificio para compensar a incapacidade de fazer tramitar as suas
proposições. fica sem autoridade para enfrentar o autoritarismo do
Poder Executivo, que nos tem brindado com uma série de medidas
provisórias e com o peso de maioria, tem impedido que seja regu
lamentado no Senado o projeto de lei do próprio partido da maio
ria, onde se discute essa questão.

Então, quero esclarecer que a posição do Partido dos Traba
lhadores é a de convocar esta Casa à reflexão, que os processos de
tramitação sejam respeitados para que os Deputados não se vejam,
prejudicados nas suas próprias proposições. Se no atendimento à
exigência do Governo eles, da Situação, querem abrir mão dos
seus projetos, nós queremos que os nossos circulem. E essa forma
de impedir que haja circulação de projetos da Casa, primeiro atro
pelados por medidas provisórias, já antes por emendas constitucio
nais e agora por pedidos de urgência, n6s, do Partido dos
Trabalhadores, não podemos deixar de registrar o nosso protesto
contra isso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- O PT vota "não',?
O SR. MILTON TEMER - O PT vota contra esse enca

minhamento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De

putados que tomem assento nos seus lugares, pois teremos votação
pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
S1'S. Líderes?
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou ler requeri- O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora-
mento que se encontra sobre a mesa. dor.) - Sr. Presidente, esse projeto visa à distribuição de alimentos

diretamente à população através do Programa Comunidade Solidá
ria. Esses estoques, que estão, em alguns casos, se deteriorando,
implicam custo para a União, e nada mais generoso e mais urgente
dc1'que distribuí-los no programa de combate à fome e à miséria.

Por esta razão, encareço a toda a Casa, independentemente
das cOnsiderações sobre procedimentos de Parlamentares, um voto
a favor desse pedido de urgência, porque, com certeza, engrandece
o Parlamento. O voto do PSDB é "sim".

O SR. RAUL BELÉM (PP - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero registrar meu voto "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orasdor.) - Sr. Presidente, a fome não depende de pedido de ur
gência. O PPS vota "sim".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, concordo com o Deputado Milton Te
mer, mas diviJjo nesse caso específico. Existem três milliões de
grãos se perdendo apenas no Rio Grande do Sul. Nesta matéria, o
PDT, que subscreveu através do Líder Miro Teixeira esse requeri
mento, recomenda a seus Deputados o voto "sim".

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ REZENDE (Bloco'PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero corrigir meu voto, que saiu
"não" e era "sim".

O SR. PAULO BORNHAUSEN (Bloco/PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retificar meu voto,
que saiu abstenção, por "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, todas as vezes que o Governo
tiver uma iniciativa que não seja para prejudicar a maior parte do
povo brasileiro, votaremos "sim".

Com relação a essa questão da distribuição de alimentos,
elogiamos a iniciativa do Governo. Então, fiscalizaremos a distri
buição de alimentos para que não haja clientelismo de nenhum
tipo. Votaremos "sim".

O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vai votar "sim", obviamen
te, porque é uma iniciativa que objetiva aproveitar melhor esses
alimentos estocados, o que é uma amostra da brutal incompetência
do Governo, enquanto o nosso povo passa fome.

Somos favoráveis, obviamen.te, para que haja a distribuição
de alimentos.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ TELES (pPR - SE. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero justificar que o meu voto saiu registrado no
painel como "não", mas, na verdade, é "sim".

O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, registro que o meu voto é "não".

O SR. JACKSON PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Governo pede a urgência desse pro-
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jeto, porque se trata de uma matéria de grande relevância: o com
bate à fome. Temos silos abarrotados de comida e gente morrendo
de fome. E ainda está chegando a nova safra.

Faço um apelo ao PT para que tenhamos unanimidade na
aprovação dessa urgência. Não vamos votar a matéria hoje! Vota
remos a urgência para que, na pr6xima semana, depois de dis<mtir
mos o projeto, possamos então votar a matéria. Em função disso e
por se tratar de uma matéria importante, que é o combate à fome,
esta Casa precisa ter uma posição unânime, porque não se trata de
posição ideológica, mas de uma posição de combate à fome.

Daí o meu apelo ao Pf para que tenhamos o apoio de todos
os partidos desta Casa no que se refere a essa matéria.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR vai lutar em plenário para o apri
moramento do texto. Informa-me o Líder do PPR, Deputado Ino
cêncio Oliveira, que o Deputado José Carlos Aleluia é autor de
uma emenda que aprimora, o texto. Como hoje não vamos votar o
mérito da matéria, somente a urgência, o PPR encaminha o voto
favorável. Portanto, o PPR vota "sim".

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (BlocoIPfB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir desculpas a V.
Ex· mais uma vez. Não votei no segundo turno, mas não estou fu
gindo de plenário. Hoje, o jornal O Globo informou que eu teria
me ausentado do plenário por ocasião da votação do projeto refe
rente às telecomunicações. Não é verdade. E se hoje não votei no
segundo turno - quero, inclusive, que o Líder do Governo ouça 
foi porque me encontrava no Ministério da Saúde. Estou errado,
mas peço desculpas a V. Ex· e registro minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata o
voto de V. Ex·, Deputado Roberto Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. JOFRAM FREJAT (PP - DF. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista entende que não há
nada mais urgente neste País, nem mesmo o fmal da greve dos pe
troleiros, do que a distribuição de alimentos a essa gente pobre,
miserável, que passa fome. De forma que o Partido Progressista
saúda o Presidente da República pela medida alvissareira de enviar
essa mensagem e saúda, também, aqueles Deputados que vão vo
tar contra a fome em nosso País.

Nosso voto é "sim".
O SR. MILTON TEMER (Pf - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, diante dos argumentos levantados de que tal
matéria não será votada amanhã, e que haverá, inclusive, emendas
é preciso deixar claro que isso, na verdade, abre a discussão sobre
o mérito. O PT, diante desse novo quadro, diante dos protestos re
gistrados contra a metodologia, registra, que, se esses alimentos
estão deteriorando em silos, eles já justificaram o pedido de CPI
pela incompetência da administração do Governo.

N6s, do Partido dos Trabalhadores, vamos rever e votar
"sim" pela urgência e discutir o mérito no que diz respeito à forma
de distribuir esses alimentos.

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados

que aprovam o requerimento pennaneçam como se encontram.
(pausa.) Aprovado. .

Como houve unanimidade, dispensarei o procedimento sa
lutar da conferência dos 257 votos.

Aprovado o requerimento por unanimidade.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar neste instante que
milhares de comerciantes e comerciários do Distrito Federal estão
concentrados na Praça dos Tres Poderes protestando contra as al
tas taxas de juros, ao mesmo tempo em que, felizmente, recebo a
notícia de que o Sr. Pérsio Arida acaba de pedir demissão.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não posso deixar de me pronunciar de
pois de certa histeria que se viu neste plenário contra trabalhadores
que fazem uma greve, até que provem o contrário, de acordo com
o que lhes assegura a Constituição. É lamentável que vejamos so
marem-se a esse coro formado pelo Governo. ''Rede Globo" e im
prensa consetvadora, contra os petroleiros, Parlamentares que até
recentemente tiveram um passado de esquerda no cenário do País.

Quero que fique registrado que o Partido Comunista do
Brasil é 100% solidário com os trabalhadores e não se soma ao
apelo de ninguém para que cessem essa luta legítima. Pelo contrá
rio, o Partido Comunista do Brasil denuncia a atitude da Justiça do
Trabalho, que se transfonnou em instrumento manipulado pelo
Palácio do Planalto, ao passar por cima de um acordo anteriormen
te fonnulado e não negado pelo antecessor do Sr. Fernando Henri
que Cardoso, denuncia ainda que essa imprensa, como dizia Ho
Chi Minh, que toca a música conforme quem paga a banda, colo
ca-se a setviço dos conhecidos interesses que se escondem por trás
das manchetes, dos artigos e dos comentários de televisão.

Querem quebrar a espinha dorsal dessa categoria, querem
retirar dos trabalhadon;s as duras conquistas alcançadas com a
Constituição de 1988. E tudó isso o que deseja o Palácio do Pla
nalto, ao montar um cerco e tentar aniquilar os trabalhadores do
petróleo no Brasil, como fez Margaret Thatcher, na Inglaterra,
com os mineiros.

Mas a história não se escreve apenas pela vontade dos po
derosos. Essa categoria, que vem sendo achincalhada, acusado
aqui, de maneira insana, de ser constituída de novos cabos Ansel
mo, ainda vai ter reconhecido não em futuro remoto, o papel im
portante que desempenha em defesa da dignidade dos
trabalhadores e deste País.

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. IVAN VALENTE (pT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados quero referir-me diretamen
te ao Líder do Governo nesta Casa, Deputado Luiz Carlos Santos,
que estava presente até há alguns instantes. No momento em que a
Câmara dos Deputados fonna uma Comissão suprapartió.:ria para
ir conversar com o Ministro das Minas e Energia, constituída de
vários Deputados ilustres desta Casa, como o Deputado Franco
Montaro e outros, estamos assistindo à intransigência de um De
putado Líder do Governo que não honra os seus compromissos e
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suas tradições como honrava quando presidiu a Assembléia Legis
lativa de São Paulo.

O Deputado Luiz Carlos Santos dirigiu aquela entidade aju
dada nas negociações e no trânsito, quando existia a ditadura mili
tar, e agora faz um papel triste e intransigente aqui. Mais do que
isso, Luiz Carlos Santos também era Líder do Governo Itamar
Franco, quando foram feitas as negociações com os petroleiros - a
não ser que S. Ex" esteja renegando o Governo passado, como o
está fazendo o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ministro
duas vezes do Governo Itamar Franco, em desrespeito àquela au
toridade.

O Líder do Governo, Deputado Luiz Carlos Santos, não tem
moral para vir dizer aqui que os trabalhadores desrespeitaram a
Justiça, porque este Governo passou por cima de decisão de um
tribunal superior para anistim o Senador Humberto Lucena - e
ninguém disse que a decisão da Justiça teria de ser cumprida. Em
segundo lugar, desrespeitou-se um acordo feito pelo Presidente da
República e seu Ministro, e ninguém disse nada. Quer dizer, o Go
verno tem dois pesos e duas medidas: para uma tratar a greve dos
petroleiros e outra para tratar com tolerância aqueles a quem o in
teressa.

Sr. Presidente, o Governo pode liberar 1 bilhão de reais
para os ruralistas, pode importar 800 milhões de reais em combus
t1veis, mas não pode dar 14,5 milhões para os petroleiros.

Finalizando, quero dizer, Deputado Sérgio Arouca, que V.
Ex" não honra o seu passado de esquerda com as declarações que
fez há pouco contra os interesses dos trabalhadores, que não pri
mam nem mesmo pelo bom senso.

O Sr. LlIís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adroaldo Streck,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. GILVAN FREIRE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. GILVAN FREIRE (pMDB - PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de justificar que na vota
ção da Emenda Constitucional n° 7, em segundo turno, embora eu
estivesse presente na Casa e o meu nome registrado no painel, não
apareceu o meu voto. Registro, para consignar em ata, que o meu
voto, se tivesse constado, seria "sim".

O SR. SÉRGIO AROUeA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputado que me antecedeu so
licitou que eu fIzesse a correlação do meu pronunciamento com a
hist6ria da minha vida. O que eu disse aqui é absolutamente coe
rente com a história da minha vida. Não sou cúmplice de burrice
contra o povo brasileiro. Fui contra a luta armada porque era uma
radicalização da classe média: fui, assim como o meu partido, ao
Colégio Eleitoral para acabar com a ditadura. A direção do meu
partido, mais do que qualquer um desses partidos que estão aqui,
foi assassinada na luta contra a ditadura.

Portanto, não será esse Deputado que vai cobrar de mim a
coerência na vida política. Quero dizer também que não sou atrela
do, nem meu partido o é, a posição política alguma. Nossa posição
é defmida a partir da interpretação da realidade que vive o País.
Essa greve é contra os interesses nacionais, contra o monopólio,
contra a democracia e contra a justiça. Portanto, não tem patrulha
mento aqui, nem fora daqui, que possa questionar o meu passado e

o passado do meu partido. Esse questionamento, Sr. Presidente,
desculpe-me a palavra, é medíocre e irresponsável. Não o aceito,
nem meu partido o aceitará.

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

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR JOSÉ DE ABREU (psDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, inicio
esse discurso mostrando o grande número de fax, um abaixo-assi
nado e muitos apelos que a 'Rádio Atual" e meu escrit6rio em São
Paulo vêm recebendo, pedindo providências no sentido de resolver
esse impasse da greve.

A abusiva greve dos petroleiros está adquirindo, a cada dia
que passa, caníter mais insustentável e anti-social.

Nessa luta entre empregados e Governo, quem está real
mente sendo prejudicado é a população oprimida pelos problemas
criados diante do desabastecimento do gás de cozinha e as faltas
na distribuição de combustíveis.

Os distribuidores e atravessadores imediatamente reagiram
a seu modo diante da situação e passaram a se prevalecer das difi
culdades, passando a vender o gás de cozinha por preços absurdos,
prejudicando, como sempre, os mais pobres. .

Acreditem, Sf"s e Srs. Deputados, em Osasco, Estado de
São Paulo, um botijão de 13 quilos de gás está sendo vendido por
35 reais e até 50 reais; o preço nonnal varia de 5,03 reais a 6,16
reais - dependendo do gás vendido diretamente nos postos de re
venda ou entregue nas residências.

Vejam o abuso e o absurdo.
O1ega a parecer terrorismo contra a população menos favo

recida, que tenta a duras penas sobreviver com um salário mínimo
incomparavelmente menor que os salários recebidos pelos petro
leiros grevistas que estão ocasionando toda essa conturbação so
cial a que estamos assistindo.

Enfrentar horas e horas numa fIla para conseguir um botijão
de gás passando a fazer parte do dia-a-dia do brasileiro da classe
média.

Ora, se os petroleiros se acham com direito à greve, a popu
lação tem direito ao gás. Se a greve é ilegal, é preciso acabar com
ela o quanto antes, porque pagar ágios exorbitantes para poder co
zinhar também é ilegal e, além do mais, imoral.

O Governo, como sabemos, quer o cumprimento da lei: os
petroleiros, parece, não. Estão usando o sofrimento imposto à p0

pulação como arma para fortalecer sua posição e forçar a aceitação
de suas reinvidicações. A isso não é justo ceder. Mas é preciso, o
quanto antes, pôr fIm a esse impasse que já chega a um mês, pro
curando aquele ponto de equilíbrio entre empregados e emprega
dor, que parece estar sendo muito dificil de ser encpntrado.

Queremos, precisamos da paz social.
Filas de carros diante dos postos sem combust1vel, mas de

consumidores, insones em busca de gás apenas atrapalham a vida
das pessoas e influenciam a opinião pública a se rebelar contra
grevistas e Governo, que não chegam a um consenso.

Vamos acabar urgentemente com isso, pois que o povo não
agüenta mais. Seja pela lei, pela força, ou pela negociação, par favor,
SenhorPresidente Fernando Henrique! Vamos acabar com isso.

Falo em nome da população sofrida e trabalhadora do meu
Estado, que está oprimi9a pelos transtornos ocasionados por essa
greve dos petroleiros. E em nome dessa mesma população que
faço público este apelo, antes que os serviços públicos essenciais
venham a ser afetados pela falta de gasolina, álcool ou 6leo diesel.
Estaríamos, assim, perto do caos, que é preciso evitar a qualquer
custo.
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Que me ouçam os petroleiros, que me ouça o Governo. É
preciso, nesta hora, que a sensibilidade e o espírito público preva
leçam. a fim de evitar a ação desenfreada dos atravessadores e dis
tribuidores de combustíveis em geral, poupando o povo de mais
essa tortura.

Solicito, Sr. Presidente, que sejam este pronunciamento e os
anexos entregues ao Exmo Sr. Presidente da República, aos Minis
tros de Minas e Energia e da Justiça e à Polícia Federal, para que
as providências sejam tomadas.

O abaixo-assinado com assinaturas originais a que se refere
o Deputado José de Abreu encontra-se no CeDL Coordenação de
Arquivo da Câmara dos Deputados, conforme Guia de Transferên
cias n° 12, emitida pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação (arl 98, § 3°, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados).

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Com a palavra
a Deputada Socorro Gomes, pela ordem.

A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os trabalhado
res petroleiros tentaram várias negociações. Há até mesmo um
acordo feito com o ex-Presidente Itamar Franco. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso utiliza seu poder sobre o Tribunal para
fazer com que a greve dos petroleiros, uma greve justa, seja consi
derada ilegal. S. Exa mostra a sua carantonha ditatorial ao tratar
com intransigência as reivindicações desses trabalhadores, mas se
submete a qualquer pressão de quem tem poder econômico - haja
vista as conversas com Bill Clinton, os recados dele recebidos e a
obediência a ele demonstrada. S. Exa até mesmo se comprometeu
a fazer este Congresso votar, às pressas, matéria da maior impor
tância, colocando em risco a soberania nacional. O Presidente da
República, que é intransigente, não quer negociar, não sabe o que
é democracia, submete-se. às pressões de quem tem poder nesta
Casa, e negocia com os ruralistas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com relação aos ju
ros escorchantes, o Presidente da República não tem tido, até ago
ra, a menor sensibilidade ao sofrimento do povo brasileiro, com o
único objetivo de garantir a especulação, mantendo um plano eco
nômico às custas da fome e do sacrifício do povo.

Por isso, nós, do PCdoB, apoiamos as palavras do Deputa
do Aldo Rebelo e manifestamos solidariedade à greve dos petro
leiros, que sempre têm demonstrado espírito público e patriotismo.

Sr. Presidente, esta greve certamente ficará registrada na
Hist6ria como uma greve heróica em defesa da soberania nacional
e da dignidade dos trabalhadores brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Solicito aos

companheiros que sejam breves pois temos onze inscrições para
Comunicações Parlamentares.

A SRA. ANA MIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Exa a
palavra.

A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, .sras. e Srs. Deputados, registro minha perplexi
dade, como Deputada em primeiro mandato, portanto, com pouca
experiência parlamentar, ao ouvir de Parlamentares que têm uma
hist6ria de luta em prol desta Nação a defesa de propostas as mais
retrógradas deste País.

Por que não se falou nada quando o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, ex-Ministro do Governo Itamar Franco - Go
verno chamado de incompetente por um Parlamentar que tinha
como Líder o Deputado Roberto Freire, do PPS - assinou o acor-

do? Agora, ele é desrespeitado pelo Presidente da República e pela
Justiça.

O Presidente da República usa a justiça quando lhe interes
sa, pois, na hora de cassar o Senador Humberto Lucena, preferiu
desrespeitá-la. Portanto, há dois pesos e duas medidas. Esta Casa
deveria estar pressionando o Presidente da República, que diz ser
aquele acordo fictício. O Governo do qual S. Exa participava tam
bém era fictício, assim como o ex-Presidente Itamar Franco, seu
maior cabo eleitoral? Certamente, não.

A meu ver, este Congresso deve exigir a negociação. O Pre
sidente da República afirmou que nunca mais usaria os tanques e
os fuzis para negociar com os trabalhadores. No entanto, S. Exa es
queceu-se de tudo e preferiu desprezar o diálogo. A greve dos pe
troleiros por melhores salários é justíssima. Os trabalhadores não
agüentam mais os juros absurdos atualmente cobrados, assim
como os comerciantes e empresários, o que os leva a cometer o
suicídio. Esta é a maior e a mais perversa forma de alimentar a ci
randa fmanceira que já vimos na História do País. Ninguém supor
ta mais.

Portanto, cabe a este Congresso reunir as lideranças do Go
verno, a fim de que não sejam reféns do setor linha-dura que o está
dominando, cuja pretensão é impor idéias retrógradas. Esperamos
que essas lideranças negociem com os trabalhadores, pois esta gre
ve é justa. Os funcionários da Petrobras são especializados e fa
zemjus a salários dignos.

O País merece mais respeito, e esta Casa deve posicionar-se
em relação à greve dos petroleiros pedindo a negociação. Deve-se
levar em conta que um acordo foi assinado pelo Governo Itamar
Franco, o maior cabo eleitoral do atual Presidente da República.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, tenho acompanhado com atenção - e, con
fesso a V. Exa, com extrema preocupação - alguns
pronunciamentos que aqui são proferidos com relação à greve.

Não nego ao Deputado Sérgio Arouca o direito de adotar
uma posição crítica com relação a nenhum movimento paredista.
O que me surpreendeu foi o fato de que, no momento em que pra
ticamente todas as forças políticas que têm assento nesta Casa reú
nem-se na busca de uma saída negociada, procurando preservar o
interesse nacional, encontrar uma solução que não se encaminhe
para a tragédia, S. Exa, com um passado de luta pelas liberdades,
de combate ao autoritarismo, preste-se a um papel tão ridículo, tão
contraditório à sua biografia.

Como o partido de S. Exa sempre teve ligações quase que
automáticas com Moscou, acredito que agora os sinais estejam
vindo trocados. Em Moscou, o Sr. Bóris Ieltsin subiu nos tanques
para defender o Parlamento: no Brasil, o Deputado Sérgio Arouca
vem ao Parlamento defender os tanques.

É lamentável, Sr. Presidente.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer ao Sr. Presidente da
República, ex-Parlamentar e conhecedor do funcionamento do
Congresso Nacional,que S. Exa sabe exatamente o que está fazen
do. O Sr. Fernando Henrique Cardoso é, sem sombra de dúvida,
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um dos Presidentes mais preparados de qualquer República, no
momento no mundo. Não há um Presidente com sua qualificação
intelectual, no qual uma Nação inteira confiou. S. Ex& e todo mun
do sabem disso. Não é possível que o Presidente da República,
com toda essa qualificação não perceba de que lado está a força, o
bom senso e a tolerância necessários.

O Presidente sabe perfeitamente que a mão do Govemo foi
armada em virtude da covardia da Justiça do Trabalho. Os gover
nos repulicanos têm continuidade, mas os mandatos são provisó
rios. O acordo assinado com o Sr. Itamar Franco tem validade para
o Governo atual. O que o Ministro do Tribunal disse a respeito de
S. Ex" não teve coragem de dizer no momento em que era o Presi
dente da República. Essa covardia armou o Governo para pilotar
um tanque na refmaria, coisa que Presidentes anteriores também
fizeram.

Espero que o Sr. Fernando Henrique Cardoso saiba o se
guinte: líder é quem conduz o barco na tempestade; líder não é
quem navega em calmaria. Precisamos que S. Ex& interceda junto
aos grevistas com toda a sabedoria acumulada em anos de vida
acadêmica e no Parlamento, e estabeleça um acordo que coloque
um fim a esse impasse, porque o direito de paralisar é previsto na
Constituição brasileira.

É o apelo que faço ao Sr. Presidente da República. Tenho
certeza de que S. Ex" atuou dessa forma no ABC, quando candida
tou-se ao Senado pela primeira vez, intelVindo numa greve proble
mática, com dificuldade de solução. Junto a lideranças sindicais,
S. Ex" conseguiu através de gestões e amplas negociações, encon
trar uma solução.

Espero que S. Ex" possa neste momento também encontrar
uma boa solução para todos os envolvidos nesse movimento e,
principalmente, para a população brasileira, que é vítima, mas não
deveria ser se o Governo tivesse um pouco mais de tolerância do
que já teve no episódio.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Peço aos Srs.
Deputados que vão falar pela ordem que sejam breves. Concede
rei um minuto a cada um, a fim de podermos dar início ao período
das Comunicações Parlamentares.

O SR. PEDRO CANEDO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. PEDRO CANEDO (BlocoIPL - 00. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, além de cumprimentar V. Ex" por es
tar presidindo esta sessão, o que muito nos orgulha, solicito que
seja registrado o meu voto "sim" na votação anterior, já que meu
nome não constou no painel.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sou bom aluno
e costumo prestar muita atenção às oratórias brilhantes dos Parla
mentares desta Casa. O que me assusta, entretanto, é a presunção
de uma minoria que tenta impor à maioria suas visões, às vezes re
trógradas.

Sr. Presidente, a Justiça do Trabalho, em 90% dos casos, dá
ganho de causa ao trabalhador. Existem, porém, casos excepcio
nais como a greve dos petroleiros. O pior é que essa não é um gra
ve de peões. Apavora-me pensar que, amanhã, esses peões possam

perder o seu emprego, razoavelmente bem remunerado, por causa
da intransigência de algumas lideranças, as quais querem impor ao
Presidente da República suas posições contraditórias.

Sr. Presidente, se a Justiça julgou a greve abusiva, assim
como uma Corte superior, mais do que coerente seria que essas
pessoas, que se dizem respeitadoras da lei, que falam em democra
cia, em direitos iguais, voltassem ao trabalho para, depois, discutir
com os seus superiores suas necessidades e ambições trabalhistas.

Imaginar que um Presidente da República, eleito por 35 mi
lhões de votos ou mais, tenha de se submeter à ambição, à petulân
cia e à truculência de meia dúzia de lideranças deste País é
impossível. Isso não pode continuar.

Rogo aos trabalhadores da Petrobras que voltem ao trabalho
principalmente aos peões, a flDl de que não percam o emprego.
Depois, não terão como arranjar outro com um salário razoavel
mente decente, que é o que se paga na Petrobras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a

palavra.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro
sobre a tragédia que se abateu em Salvador com o deslizamento de
terras no Arraial do Retiro.

Informo a V. Ex" que, apesar da profunda consternação que
a cidade vive, pudemos constatar que num momento como esse t0
das as lideranças políticas mobilizaram-se e organizaram-se, sob o
comando da Prefeita Lídice da Mata, acima de qualquer diferença
política, ideológica ou partidária. Deputados de todos os partidos
já estiveram hoje com o Secretáro de Políticas Regioinais e vão es
tar em audiência com o Ministro José Serra, para que o Governo
Federal, enquanto instituição, possa compensar as cidades pelos
erros profundos de uma política equivocada a respeito de calami
dades públicas. Só se providencia recursos depois de ocorrida a
calamidade. Pretendemos corrigir isso a longo prazo. Neste instan
te, as Lideranças partidárias desta Câmara e de todo o Estado es
tão-se reunindo para reduzir a dor dessa cidade.

O SR. OSVALDO BIOLCm - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCm (BlocoIPTB - RS. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como membro da
Frente Parlamentar da Agricultiura, venho, neste momento, lasti
mar as considerações feitas nesta Casa, no dia de hoje, entendendo
que essa Frente está negociando com o Governo a aprovação de
emendas através de socorro à agricultura no valor de 1 ou 2 bilhõ
es de reais, conforme se falou aqui. Não estamos pedindo anistia,
favores, dinheiro subsidiado, presentes nem aumento de salários.
Estamos pedindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados - e é com pro
funda estranheza que digo isto - apoio à criação de uma agricultu
ra estável a longo prazo. Estamos em defesa de agricultores e
miniagricultores, porque são eles que levam comida ao povo brasi
leiro. Estamos apoiando agricultores e trabalhadores rurais que ga
nham apenas um salário mínimo. É com esse gesto que venho aqui
repudiar, veementemente em nome da Frente Parlamentar da Agri
cultura, as considerações feitas neste plenário. Não estamos nego
ciando com ninguém, mas defendendo interesses perdidos há uma
década.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck)-
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vn - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que dispõe
sobre a contrapropaganda oficial de medicamentos e dá outras
providências.

Projeto de lei que fIxa a jornada normal de trabalho dos jor
nalistas e gráficos que trabalham em terminais de vídeo.

Projeto de lei que dispõe sobre o enquadramento sindical
dos pequenos proprietários rurais.

Projeto de lei que torna obrigatória a existência de ambu
lância e de proftssionais da área de saúde nos postos da Polícia
Rodoviária Federal.

JOSÉ GENOÍNO E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que institui o Sistema de Controle do Poder Judiciá
rio.

JAIR MANEGUELLI - requerimento de infolIDações aos
Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia sobre declarações
dadas à imprensa escrita e procedimentos usados a respeito da gre
ve dos petroleiros.

FERNANDO GONÇALVES - Projeto de lei que autoriza o
parcelamento do recolhimento df contribuições previdenciárias
devidas pelas empresas em geral, na forma que especifica, e dá ou
tras providências.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Vai-se passar
ao horário de

Tem a palavra o Sr. Elias Murad, pelo PSDB.
O SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, durante a votação,
pedi a palavra e fIz uma comunicação à Casa. Agora, através da
designação do Líder do nosso Partido o PSDB, encontro-me aqui
para dizer mais alguma coisa. Quero referir-me à data de hoje, que
é extremamente significativa. Por proposta da ONU - Organização
das Nações Unidas - e da OMS - Organização Mundial de Saúde
-, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Tabaco. Salientei, nas
poucas palavras que disse há poucas horas, que o nosso pronuncia-

Apresentação de Proposições Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências.
O S nh D d JORGE ANDERS - Projeto de lei que estabelece a obriga-

s e ores eputa os que tenham proposições a apresen- toriedade de inserir advertência em todos os anúncios veiculados
tar poderão fazê-Io. nos meios de comunicação social e na imprensa, relativos aos pro-

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES: dutos que especifica.
PHIT.,EMON RODRIGUES - Indicação ao Poder Executi- EDUARDO JORGE - Projeto de lei que institui a participa-

vo, por intelIDédio do Ministério da Agricultura, do Abastecimen- ção da sociedade civil na gestão da Previdência Social e dá outras
to e da RefOlIDa Agrária, da adoção de medidas destinadas a providências.
possibilitar o escoamento da produção do noroeste mineiro para o JORGE WILSON - Indicação ao Poder Executivo, por in-
Porto de Vitória e outros do terntótio nacional. telIDédio do Ministério da Saúde, do exame da oportunidade e da

JOSÉ JANENE E OUTROS - Requerimento ao Presidente conveniência de estabelecer rigorosa proibição quanto à prática do
da Câmara dos Deputados de criação de Comissão Parlamentar de tabagismo, por qualquer meio, em aeronaves comerciais, em vôos
Inquérito com a fInalidade de investigar denúncias de irregularida- de tempo inferior a três horas de duração.
des na Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. EDJNHO ARAÚJO - Indicação ao Poder Executivo de de-

Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de finição de um Programa Nacional de Esportes.
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a ftnalidade de Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so-
investigar operações de financiamento habitacional realizadas pela bre a situação dos inadimplentes do Banco do Brasil SA.
Caixa Econômica Federal e superfaturamento dos imóveis fJnan- CUNHA BUENO E OUTROS - Projeto de' Lei que dispõe
dados. sobre a aquisição, por trabalhadores, de ações das empresas a se-

JOSÉ LUIZ CLEROT - Projeto de lei que anistia débito rem desestatizadas.
dos eleitores que deixaram de votar nas eleições de 3 de outubro e JAIR SOARES E OUTROS - Indicação ao Poder Executi-
15 de novembro de 1992 e 1994. vo, por intelIDédio dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento

WILSON BRAGA - Projeto de lei que dispõe sobre aquisi- e Orçamento, de liberação da meranda escolar, em caráter excep
ção de alimentos, por parte da União, de pequenos produtores ru- cional, aos Municípios do Rio Grande do Sul inadimplentes com o
rais, destinados ao programa alimentar de fam1lias carantes. INSS e FGTS.

MAX ROSENMANN - Projeto de Lei que dispõe sobre a AGNALDO TIMÓTEO - Projeto de lei que institui o dia 1°
fOlIDa de investidura dos dirigentes dos Conselhos regionais do de maio de cada ano como data de homenagem aos heróis nacio
Serviço Social do Transporte - SEST - e do Serviço Nacional de nais.
Aprendizagem do Transporte - SENAT.

MUSSA DEMES Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados de tramitação conjunta dos Projetos de Lei nOs 435,
de 1995, e 27, de 1995.

NEWfON CARDOSO - Requerimento de infolIDações ao
Ministério da Fazenda sobre fmanciamentos habitacionais da Cai
xa Econômica Federal.

RUBENS COSAC - Projeto de lei que declara tombada ao
patrimônio Histórico e Artístico Nacional a Ponte Epitácio Pessoa,
sobre o rio Corumbá, no Município de Pires do Rio, Estado de
Goiás.

Projeto de lei complementar que dispõe sobre os impedi
mentos dos membros da diretoria do Banco Central do Brasil após
o exercício do cargo.

MARll..U GUIMARÃES E OUTROS - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de constituiçção de Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o desperdício de
alimentos no período dos governos imediatamente anteriores ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quanto ao armazenamen
to, rodízio de estoques, transporte, movimentação e conservação
dos alimentos estocados.

LINDBERG FARIAS - Requerimento de infOlIDaÇões ao
Ministério da Educação e do Desporto sobre os recursos para o
crédito educativo.

Requerimento de infOlIDaÇõeS ao Ministério da Cultura so
bre organizações de fins culturais isentas do recolhimento do salá
rio-educação.

PAULO GOUVÊA E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que estabelece a coincidência geral das eleições a
partir do ano de 2002.

VALDIR COLATIO - Projeto de lei que estabelece isen
ção do importo de importação para máquinas, equipamentos e in
sumos agrísolas e dá outras providências.

JOSE FORTUNATI - Projeto de lei que altera a Lei n°
5.905, de 1973, que dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos
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mento não representa um combate aos tabagistas. N6s, que lida
mos com a área há quase três décadas, compreendemos que o ta
baco é, sem dúvida alguma, uma das drogas mais
toxicoman6genas, ou seja, a que tem maior capacidade de provo
car dependência que conhecemos. Então, como lidamos na área de
prevenção ao uso de drogas, n6s sabemos que a esmagadora maio
ria dos tabagistas é dependente e tem dificuldades em abandonar o
vício. Temos que ser compreensivos e trabalhar, como o fIzemos
em relação ao problema das dependências em gemI.

Quero salientar, hoje, Sr. Presidente, no Dia Internacional
de Combate ao Tabaco, alguns pontos extremamente importantes,
como médico e pessoa ligada intimamente à área de saúde. Eu me
reflIO ao problema do tabagismo no ~lenário. Eu não quero fazer
patrulhamento. Não é do meu feitio. As vezes, alguns colegas me
chamam a atenção para alguma Deputada que está fumando. Infe
lizmente, as mulheres, agom, fumam mais do que os homens. E
querem que eu tome alguma atitude. Eu não sou fiscal, não sou pa
trulhador nem estou aqui incumbido de fazer advertências aos
meus colegas. Mas eu me preocupo profundamente com a saúde
de todos.

Quero, hoje, particularmente, salientar que existem na fu
maça do cigarro vários produtos químicos. A fumaça que sai do
cigarro, numa deteIIIlinada temperatura, proveniente da brasa e,
portanto, espalhada no meio ambiente, representa 85% da fumaça
ambiental, derivando os outros 15% da fumaça expelida após cada
tmgada.

É interessante observar que essa fumaça ambiental, que nós
não tabagistas somos obrigados a absorver, inclusive nas reuniões
do plenário, contêm três vezes mais mon6xido de carbono do que
a que o fumante inala. E o monóxido de carbono é o principal res
ponsável pela diminuição do oxigênio no organismo. Portanto, fa
vorece o infarto do miocárdio e outras doenças cardiovasculares. E
já houve exemplos de Parlamentares, tabagistas pesados, que tive
ram problemas cardiovasculares gmves atribuídos, segundo seus
médicos, ao fumo.

E mais, nessa fumaça ambiental que respimmos, principal
mente nas sessões prolongadas - e elas têm ocorrido por causa da
revisão constitucional-, abSOlVemos também benzopireno, um hi
drocarboneto cancengeno, em quantidade quatro vezes maior do
que a inalada pelo fumante, bem como amônia e seus derivados,
em quantidade cinqüenta vezes maior do que aquela que os taba
gistas abSOlVem.

Portanto, nesta Casa, nós, não-fumantes, estamos fumando
mais do que os tabagistas ou, pelo menos, abSOlVendo muito mais
essas substâncias tremendamente prejudiciais à saúde.

Portanto, esse é o apelo que fazemos à maioria dos Parla
mentares que se encontram em seus gabinetes - acredito - e de
vem estar nos ouvindo através dos microfones e alto-falantes, bem
como aos que estão presentes aqui. Temos que partir, realmente,
para uma restrição muito séria ao uso do tabaco no plenário, não
propriamente para restringir a liberdade individual, porque ali,
próximo ao cafezinho, ou mesmo na sala de televisão, com a
maior tmnqüilidade e conforto, os tabagistas podem dar vazão à
sua dependência, já que têm de receber uma cota de nicotina todos
os dias, de acordo com o número de cigarros que fumam. Então,
isso é necessário, até que tomem uma decisão e procurem auxílio,
se for o caso, para largar a sua dependência.

Portanto, Sr. Presidente, neste Dia Internacional de Comba
te ao Tabaco, queremos fazer, mais uma vez, esse apelo, que não é
de hoje. V. Ex· nos conhece desde a época da Constituinte e do
Regimento Interno, quando conseguimos inserir o inciso XIV no
art. 73, segundo o qual a qualquer pessoa é vedado fumar no recin
to do plenário. Isso foi aprovado aqui, neste plenário, por esmaga-

dom maioria, inclusive com votos de muitos tabagistas, que reco
nhecem os malefícios do chamado tabagismo passivo.

Quero terminar minha explanação citando alguns dados,
que considero da maior importância. De acordo com a: American
Heart Association (Associação Americana do Coração), as pessoas
não-fumantes, que convivem várias horas com tabagistas, estão
30% mais sujeitas a infarto do miocárdio do que aquelas que com
eles não convivem. Estão sujeitas também à asma brônquica e a
várias doenças obstrutivas respiratórias, particularmente as crianJ,
ças. E lembro aos tabagistas o uso do tabaco no lar, na presença de
seus fIlhos, que muitas vezes não fumam. Há 40% mais doenças'
respimtórias, obstrotivas, do tipo doença asmática ou bronquite as
mática e similares, nos lares dos tabagistas, entre suas crianças, do
que naqueles lares onde o casal não fuma. Portanto, na verdade, o
que parece ser um patrulhamento, uma obsessão, é simplesmente
uma preocupação com a saúde de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Nas Comunicà
ções Parlamentares, concedo a palavra ao Deputado José Aldemir,
peloPMDB. .

S. Ex· dispõe de dez minutos na tribuna.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB - PB. Sem revisão do

omdor.}- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, faço-me presente
na tribuna desta Casa no dia de hoje, designado que fui pel3. Lide:
rança do meu partido, o PMDB, para usar este tempo com o obje
tivo de fazer uma denuncia e em seguida lIma homenagem.

A denúncia, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, diz res
peito à questão de mais de cem mil casas ocupadas por plantadores
de cana no Nordeste serem derrubadas nos últimos anos por usi
neiros dos Estados da ParaIDa, Pernambuco e Alagoas, causando
preocupante défIcit habitacional e proporcionando a criação de mi
lhares de favelas nas periferias das cidades e na zona rumI.

Isso acontece, segundo as denúncias, porque a Constituição
de 1988 equiparou os trabalhadores rumis aos urbanos, elevando
os encargos de 2,5% sobre o valor da safra canavieira para 8% do
valor do salário do tmbalhador. Pam evitar o pagamento desses
valores alterados para cima, o usineiro recontrata o trabalhador
através do sistema de ''bóia-fria'', ou seja, pela prestação de selVi
ços temporários, e reduz sua presença no campo a apenas seis me
ses, tempo da dumção da safra.

Por este motivo estou encaminhando à Presidência da Câ
mara dos Deputados proposta de fIscalização e controle pam que o'
assunto seja devidamente apreciado nas Comissões pertinentes e
para que se possa encontrar uma solução capaz de evitar essa per~

versa destruição de moradias numa área extremamente carente de
habitações populares.

No momento em que a nossa preocupação se volta para o .
social, numa hora em que até a Primeira-Dama do País assume p0

sição de vanguarda na luta contra a fome e a miséria, neste País de
gmves contrastes, acho que esta Casa também deve se integmr à
ação daqueles que buscam uma vida melhor para os bmsileiros
menos afortunados, principalmente pam aqueles que sofrem injus
tiças e são prejudicados por uma legislação feita por nós próprios.

Assim, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, precisamos re-"
pensar esta legislação, precisamos atualizar seu texto e compatibi- '
lizá-Ia à realidade, para que o sonho dos brasileiros não se torne
em pesadelo, para que o direito de momdia seja preservado no
campo e para que esses expedientes tão desumanos não prosperem
noutros setores de atividades, no campo ou nas cidades.

Cem mil casas derrubadas em três Estados nordestinos rep
resentam muito mais do que todas as momdias construídas pelas
Companhias de Habitação Popular destas unidades fedemtivas;
representam mais de cinco milhões de metros quadrados de área
construída que foram transfonnadas em pó e representam ainda,



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 10. 11895

em dinheiro, algo em tomo um bilhão de reais desperdiçados pela
falta de sentimento cristão e pela ganância dos usineiros, estes se
nhores que sempre se julgaram acima do bem e do mal e que há
muito usufruem de desmedidos subsídios do Govemo sem transfe
ri-los à sociedade.

Temos, pois, que agir rápido para salvar as casas que ainda
estão de pé, para que os trabalhadores da cana-de-açúcar, cuja mé
dia de vida é a menor do País, em tomo de 47,6 anos, e a mortali
dade infantil é a maior do planeta, não venham engrossar as
meiras dos "b6ia-frias", no Nordeste ou futuramente no Sul do
País, e para que os direitos humanos sejam respeitados naquilo qUf
lhes é mais sagrado e que tem inclusive a garantia constitucional,
que é o direito de moradia.

Pois bem. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esta é mi
nha denúncia no dia de hoje, na tribuna desta Casa, ao mesmo em
que encaminho uma proposta de fiscalização e controle desse caso
à Mesa.

Sr. Presidente, quero concluir meu pronunciamento prestan
do uma homenagem. registrando mais um aniversário da Rádio
Difusora de Cajazeiras, Município que é a minha terra natal. Em.
bora essa emissora fique num recanto da Paraíba, pequeno Estado
do Nordeste brasileiro, possui um potencial enorme e presta o
mais relevante serviço que se possa imaginar ao Estado. Informa o
povo paraibano e nordestino, o povo do sertão, de todos os fatos
políticos, administrativos, econômicos e sociais da vida nacional,
estadual e dos Municípios polarizados pela terra do seu fundador,
o Pe. Inácio de Souza Rolim. Para conhecimento dos meus pares,
a terra do Pe. Rolim, Cajazeiras, tem. na verdade, no Estado da Pa
raíba, um conceito: a terra que ensinou a Paraíba a ler, porque foi
fundada através de um'educandário, um grande colégio, onde le
cionou o referido padre, fundador da cidade. Por conta disso, a
cultura campeia em Cajazeiras, dissemina-se e prolifera, refletin
do-se na Paraíba e no Brasil. Isto é reconhecido através da mani
festação da população.

Por esta razão, quero, neste instante, deixar registrado nos
Anais desta Casa mais um aniversário da Rádio Difusora de Caja
zeiras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Com a palavra

o Deputado Sérgio Carneiro pelo PDT - S. Ex' dispõe de cinco
minutos.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, está fazendo um
ano de funcionamento, em Salvador, o programa denominado ''Ci
dade-Mãe", que tem o objetivo de promover a assistência e educa
ção às crianças e adolescentes pobres.

Esse programa tem como meta atender a mais de dois mil
menores carentes até o fmal deste ano, contando com o aval do
Unicef e da Unesco. Oferece cursos profissionalizantes, atividades
esportivas, educativas e de lazer, além de debater temas sobre
sexo, drogas e violência.

Para os adolescentes acima de quatorze anos, existem cur
sos de informática, eletricidade básica, costura industrial, artesana
to, conserto de eletrodomésticos e artes plásticas. Para os mais
novos, oficina de dança, música e teatro. O objetivo é proporcio
nar educação, lazer e o ensino de uma atividade geradora de renda.

No dia 29, segunda-feira, foi inaugurada a Casa do Recolhi
mento Dom Timóteo Amoroso Anastácio, um abrigo noturno para
crianças entre sete e quatorze anos.

Os primeiros resultados desse programa já começam a apa
recer: um grupo de meninas formadas em artesanato fechou con
trato com a Rede de Lojas Santana para entrega de mil peças por
mês de carteiras, porta-moedas, porta-absorventes, etc. Outro gru-

po de quarenta meninas do Grupo de Bonecas e Bruxas já comer
cializa o que produz, assim como quarenta meninos do Grupo de Re
paro de Móveis, que produzem móveis, latas e caixas decoradas.

Todos os meninos e meninas integrados ao programa têm a
obrigação de freqüentar uma escola da rede oficial de ensino.

O programa, concebido e implementado pela Prefeitura de
Salvador, sob a administração da Prefeita lidice da Mata, já se
transformou numa realidade e serve de exemplo para outras expe
riências similares no Brasil e no exterior. Não é um programa vol
tado para a construção de obras de fachada, mas de resgate da
cidadania, tão aviltada e desprezada, hoje em dia, sobretudo por
governantes descomprometidos com o povo. A Prefeitura de Sal
vador dá o exemplo de que querer é poder, o que falta é vontade
política.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Concedo a pa
lavra ao Deputado Gilney Viana, pelo PT, por cinco minutos.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero alertar esta
Casa sobre a grave crise que está se esboçando no Estado do Mato
Grosso.

Permita-me, Sr. Presidente, ler as manchetes dos jornais de
hoje em Cuiabá. Gazeta de Cuiabá "Crise institucional: Judiciá
rio desconhece proposta do Governo e pede intervenção federal";
O Estado de Mato Grosso: ''Mato Grosso sob risco de interven
ção Federal; Diário de Cuiabá: TJ entra com pedido de interven
ção. O pedido de intervenção foi entregue ao Supremo"; Folha do
Estado de Mato Grosso: ''Tribunal de Justiça protocola ação no
STF."

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estávamos agora mes
mo discutindo o papel da Justiça no processo da greve dos petro
leiros, e muitos dos oradores isentavam o Tribunal Superior do
Trabalho sem perceber que, às vezes, a Justiça no Brasil é um tan
to cega, e cega de um olho só. Às vezes, ela tem uma posição pre
concebida; às vezes, é intransigente, como tem sido na greve dos
petroleiros e como tem sido no caso da crise institucional do Esta
do do Mato Grosso.

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, não obs
tante as tentativas, por parte do Sr. Governador Dante de Oliveira,
de negociar, de abrir um diálogo em torno de uma pendência sobre
a quantidade de dinheiro que o Poder Executivo deveria ou deverá
repassar ao Poder Judiciário, tem sido caolho, intransigente. Ao
invés de negociar em beneficio do Estado do Mato Grosso, recorre
ao Supremo tribunal Federal.

Gostaria de dizer a esta Casa qual é o centro da pendência.
O Governo anterior superdimensionou o orçamento do Estado, fi
cando superdimensionado, por conseqüência, o repasse que seria
feito, por lei, ao Poder Judiciário. O Governadpr, diante de uma
crise financeira do Estado, redimensionou, de forma legal, o orça
mento estadual. Isso fez com que o repasse de recursos ao Tribu
nal de Justiça também fosse menor, o que os Srs.
Desembargadores não aceitam. S. Ex"s não aceitam reconhecer a
crise financeira e se apegam aos seus altos salários, impossibilitan
do que uma negociação seja levada a cabo, com bons resultados.
Estão sendo bastante intransigentes.

É verdade que o Estado de Mato Grosso está em crise fi
nanceira, Sr. Presidente.

Por outro lado, é preciso que os Srs. Desembargadores sai
bam que ninguém os elegeu e que o Sr. Governador foi eleito com
72% dos votos do povo de Mato Grosso. É por isso que estamos
entre os que defendem o controle externo da Justiça, para que, em
questões administrativas como esta, não passe por cima do Poder
Executivo, do Poder Legislativo e da realidade concreta da socie-
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dade e tente impor seus pontos de vista recolIendo a artificios juIÍ
dicos.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Stnck) - Concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Carlos Cardinal pelo PDT que dispõe de
cinco minutos.

O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. SemIevisão do
orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, há vários dias, ve
nho denunciando a questão dos estoques mantidos pelo Governo.
São milhões de toneladas de alimentos que estão se deteriorando
nos annazéns oficiais.

Tentei uma audiência com a Primeira-Dama, SI" Ruth Car
doso, Presidente do Programa Comunidade Solidária. Apesar de
não obter a audiência, consegui que alguns setores da sociedade se
mobilizassem contra esta situação que vive o Brasil; apesar de ter
milhões de pessoas passando fome, mantém. de safras antigas, gi
gantesco volume de alIOZ, de trigo, de farinha de mandioca, de mi
lho etc. Ao mesmo tempo em que desperdiça o dinheiro público e
sonega à população milhões de toneladas de alimentos, o Governo
importa esses mesmos produtos por preços subsidiados nos países
de origem. desestruturando especialmente os pequenos agriculto
res, que são, em suma, os que produzem esses alimentos.

Comecei a coletar assinaturas para a instalação de uma CPI
para investigar o desperdício de alimentos. Hoje tomei conheci
mento de que uma outra Parlamentar entrou com pedido seme
lhante.

Demonstrando o esforço que vem sendo feito no sentido de
acabar com esta dicotomia - fome e milhões de toneladas de ali
mentos estocados - o Governo hoje pediu urgência para votação
de um projeto que objetiva autorização para distribuir os seus esto
ques.
. Li o projeto e não poderia deixar de fazer alguns comentá
rios. O projeto é insuficiente, Sr. Presidente, demonstra a pressa
com que foi feito. Não existe clareza com relação aos própnos ~~

toques do Governo, não existe definição, por exemplo das aqUlsI-
ções já feitas pelo Governo. ..

Citarei apenas um caso: no Rio Grande do Sul, da safra co
lhida em março de abril de 1992 - e V. Ex& conhece muito bem a
área - existem estocadas 670 mil toneladas de arroz. São 670 mi
lhões de quilos de arroz desperdiçados. Só esse produto daria para
alimentar mais de 20 milhões de brasileiros durante um ano.

Pois bem, o Governo não defme nessa mensagem como
procederá com relação aos estoques já adquiridos, porque, sem dú
vida alguma, perderam o valor comercial. O Brasil des~rdiçou aí
milhões e milhões. Temos 2 milhões de toneladas de trigo de sa
fras antigas, e o Governo vai importar, neste ano, 6 milhões ?e to
neladas, gastando mais de I bilhão de reais do Tesouro NacIonal,
pagando para os triticultores, especialmente argentinos, preços es-.
timulantes.

A mensagem do Governo também não defme como se pro
cederá com os chamados empréstimos do Governo Federal. Os
agricultores quitaram os seus débitos, e não se diz aqui como esses
empréstimos in4efinidos serão utilizados pelo Governo.

Ofereceremos à proposta do Governo várias emendas.
Preciso registrar, até com satisfação, que algumas palavras

e expressões usadas na justificativa do Governo foram repetidas
por este modesto Parlamentar.

Portanto, registro que essa proposta do Governo merecerá
aprovação da parte do PDT, e tenho certeza, de todos os Parlamen
tares desta Casa. Mas espero que seja melhorada, para que nunca
mais tenhamos gigantescos estoques mantidos ao longo dos anos e
uma população passando fome.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Concedo a pa-

lavra ao Deputado Gervásio Oliveira, pelo Bloco Parlamentar
PSBIPMN que disporá de dez minutos na tribuna.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (BlocoIPSB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sros e Srs. Deputa
dos, serei breve, para dar oportunidade a que outros pares se
pronunciem.

Retorno a esta tribuna para me manifestar a respeito da si
tuação da economia agIÍcola na AmazÔnia, particularmente no

Amapá. ,. . .
A Amazônia, em geral, e o Amapa sofrem dupla diSC11Dll-

nação por parte dos Poderes competentes. Sendo uma imensa re
gião, rica por sua natureza e por suas faixas agricultáveis de terra,
podem ser altamente produtivos, mas parece que se encontram au
sentes do temtório nacional, pelo descaso a que são relegados.

Entretanto, Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados, aquela re
gião poderia conconer com um grande contingente de produção
para salvar a economia brasileira, em todos os ramos da produção:
agropecuária, mineral, industrial. No que tange à produção agIÍco
la, poderia elevá-la do patanIar dos 70 milhões de toneladas de
grãos produzidos no País para número bem maior. .

Realmente, não .se sabe por descaso do Governo ou por m
cúria dos produtores, a produção de grãos no Brasil poderia ser
bem mais elevada do que em muitos outros países, mas, com tanta
telIa fértil, o que vemos em toda a extensão do País são latifúndios
improdutivos. No que tange à exploração da terra, persistem a
agricultura de sequeiro, à espera de chuvas incertas, e os meios
mais primitivos de cultivo, por falta de uma política agIÍcola para
atender principalmente ao pequeno produtor.

Entretanto, caso à parte no Brasil, no Amapá não há confli
to de terras, como em outras regiões, o que permite um planeja
mento agIÍcola racional e eficiente para o seu território.

Observe-se que, no contexto do temtório nacional, o Ama
pá tem uma posição geográfica excelente. Voltado Pw;a o oceano
Atlântico e na foz do rio Amazonas, com seu amplo litoral, pode
se comunicar, através do mar, com os Estados do Nordeste e do
Sul do Brasil; bem como com os demais países do mundo, inclusi
ve os do Oriente, através do canal do Panamá, do qual se toma
mais próximo do que os demais Estados da Federação.

Se houvesse um planejamento racional para o Estado, como
disse, não ocolIeria este "inchaço" que se observa em sua Capital,
Macapá, tem na cidade de Santana, em decolIência da forte migra
ção de nordestinos, das duas cidades de origem para lá. Todo esse
contingente humano de brasileiros de outros Estados poderia en
contrar espaço para trabalhar, se lhes fossem abertos novos espa
ços de ocupação para a sua força de trabalho em todo o temtório
amapaense. . .

Por tudo isso, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, InsIsto
em divulgar esses pormenores, com o propósito de despertar o
Brasil para o fato de que o Amapá tamb,ém e~is~ e, como.umd~s
irmãos mais novos da Federação, podera retribUlI com multo maIS

do que lhe for oferecido, se uma política do Governo central for ao
encontro das suas potencialidades.

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente, SI"s e Srs. De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Concedo a pala
vra ao Deputado Adão Pretto, pelo PT, que disporá de cinco minutos.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, estamos vivendo no
Brasil um momento muito delicado da nossa história, quando há
brasileiros e brasileiras sentindo falta de gás para preparar a sua
alimentação. Já se comenta em alguns lugares que está faltando
gás, inclusive em hospitais, e há racionamento de combustível.
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Quem são os culpados, Sr. Presidente, Srs. Deputados? Segundo a
mídia e o pessoal do Governo é a cur, são os radicais da esquerda.

Houve inclusive aumento salarial para algumas categorias,
mas os petroleiros não o receberam. E após ameaças de greve, fo
ram concedidos 12% de aumento. Devo dizer que o acordo foi as
sinado quando este País era governado pelo ex-Presidente Itamar
Franco e seu Ministro da Fazenda era o hoje Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, esse acordo não foi cumprido. A grande
maioria dos petroleiros que trabalha nas refInarias não recebe mais
do que 600 reais por mês, que não dão sequer para alimentar sua
família. O acordo fez com que esses trabalhadores, não tendo ou
tra alternativa, entrassem em greve para exigir que o Governo
cumprisse o que havia assinado em documento.

O Governo recorreu à Justiça, que teve a ousadia de decre
tar a greve ilegal. Não bastasse isso, colocou nas refmarias a força
maior, o Exército brasileiro. Na época ferrenha da ditadura isso
era motivo de revolta do povo brasileiro. Só que agora vivemos
em uma democracia e o Governo favorece as negociações. Entre
tanto, deparamo-nos com um radicalismo pior do que aquele ca
racterizado no regime militar.

Há de convir V. Exa que este Governo está sendo manipula
do pelo PFL, cujas regras está cumprindo direitinho. Os homens
da Bahia é que dão as ordens neste Governo.

A greve dos petroleiros está causando um enorme prejuízo
ao País e ao povo brasileiro. Por conta disso, seria necessário tri
plicar os salários desses trabalhadores. Mas o Governo não cede,
porque está comprometido com questões políticas e com as forças
mais radicais de direita do Brasil e do exterior.

Era o que tinha a dizer.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

. Alceste Almeida - BlocoIPTB; Elton Rohnelt - BlocoIPSC;
Francisco Rodrigues - BlocoIPSD; Luciano Castro - PPR; Moises
Lipnik - 81ocolPTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz
81oc<iPFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - 81oc<iPFL; Gervásio Oliveira - 81ocoIPSB; Murilo Pi
nheiro - Bloc<iPFL; Raquel Capiberibe - BlocoIPSB; Sérgio Bar
cellos - 81oc<iPFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Giovanni Queiroz - PDT; Hi
lário Coimbra - 81ocoIPTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro
- PMr'B; O1ávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan
- PMDB; Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB;
Ubaldo Correa- PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Pauderney
Avelino - PPR.

Rondônia
Confúcio Moura - PMDB; Euópedes Miranda - PDT; Ex-

pedito Júnior - BlocolPL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha
Raupp-PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Bógido
- PMDB; João Maia - PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon
Santiago - 81ocoIPSD.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; João Ribeiro 
81oc<iPFL; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Ban
deira - PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - 81ocoIPFL; César Bandeira 
Bloc<iPFL; Davi Alves Silva - BlocolPMN; Domingos Dutra 
PT; Eliseu Moura - BlocoIPFL; José Carlos Sabóia - 81ocoIPSB;
Magno Bacelar - S/P; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury
81oc<iPFL; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Rober
to Rocha - PMDB; Sarney Filho - 81ocoIPFL; Sebastião Madeira
-PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - 81oc<iPFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
lnacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Paes de Andrade - PMDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa - 81oc<iPFL;
Rommel Feijó- PSDB; Ubiratan Aguiar- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães·- PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - 81oc<iPFL; Felipe Mendes - PPR; Hera
clito Fortes - BlocoIPFL; Júlio Cesar - Bloc<iPFL; Mussa Demes
- 81oc<iPFL; Paes Landim - 81oc<iPFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - 81ocolPFL; Betinho Rosado - 810
c<iPFL; Carlos Alberto - 81ocolPFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - 81oc<iPFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - 81ocoIPFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - 81ocoIPFL; Armando Abílio 
PMDB; Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Blo
c<iPFL; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro
Cunha Lima - PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot
PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - 81ocoIPFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - 81ocoIPSB; Gonzaga Patriota - BlocoIPSB; Hum
berto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - 81ocolPFL; João Colaço
81oc<iPSB; José Chaves - 81ocoIPSB; José Jorge - Bloc<iPFL;
José Mendonça Bezerra - 81ocoIPFL; José Múcio Monteiro 
81oc<iPFL; Luiz Piauhylino - Bloc<iPSB; Mendonça Filho - Blo
cdPFL; Nilson Gibson - BlocoIPMN; Osvaldo Coelho - 810
cdPFL; Pedro Correa - BlocoIPFL; Roberto Fontes - BlocdPFL;
Roberto Magalhães - BlocolPFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio
Guerra - 81oc<iPSB; Severino Cavalcanti - 81oc<iPFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - 81ocoIPTB; Augusto Farias - 810-
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co'PSC; Benedito de Lira - B1oco1PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fer
nando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr An
drade-PPR.

Sergipe

Bosco França - Bloco'PMN; Carlos Magno - Bloco'PFL;
Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerônimo Reis - Bloco'PMN; José
Teles - PPR; Marcelo Deda- PT.

Bahia

Alcides Modesto - Pf; Aroldo Cedraz - BlocoIPFL; Benito
Gama - BlocoIPFL; Beto Lelis - BlocoIPSB; Claudio Cajado 
Bloco'PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;
Eujãcio Simões - BlocoIPL; Félix Mendonça - BlocolPTB; Fer
nando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jairo Azi - BlocoIPFL; Jairo Cameiro - Blo
co'PFL; Jaques Wagner - Pf; João Almeida - PMDB; João Leão
- PSDB; Jonival Lucas - BlocoIPFL; José Carlos Aleluia - Blo
co'PFL; José Rocha - Bloco'PFL; Leur Lomanto - Bloco'PFL;
Luiz Braga - BlocoIPFL; Luiz Moreira - Bloco'PFL; Manoel Cas
tro - BlocoIPFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro hujo - PMDB; Prisco Via
na - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - BlocoIPL;
Sérgio Cameiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara EDery 
PMDB; Ubaldino Junior - BlocoIPSB.

Minas Gerais

Antônio do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco'PFL;
Armando Costa - PMDB; Bonifâcio de Andrada - BlocoIPTB;
Carlos MeDes - BlocoIPFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Fer
ramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa 
PSDB; Elias Murad- PSDB; Eliseu Resende- BlocoIPFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Luís Barbosa- BlocolPTB.

Pará

Benedito Guimarães - PPR; Gerson Peres - PPR.

Amazonas

Alzira Ewerton - PPR; Átila Lins - Bloco'PFL.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Emerson Olavo Pires - PSDB; Sil
vemani Santos - PP.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB.

Tocantins

Freire Júnior - PMDB.

Maranhão

Jayme Santana - PSDB.

Ceará

Nelson Otoeh - PSDB; U Gerardo - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco'PFL.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PP.

Minas Gerais

Jaime Martins - BlocolPFL; Mauro Lopes - Bloco'PFL;
""Raul Belém- BlocolPFL; Sandra Starling - PT.

Rio de Janeiro

Roberto Jefferson - Bloco'PfB.

São Paulo

Franco Montoro - PSDB; Jurandyr Paixão - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Pedro Canedo - Bloco'PL.

Paraná

Max Rosenmann - PDT; Nelson Meurer- PP.
O SR. PRESIDENTE (Adroaldo Streck) - Encerro a ses

são, convocando outra para a próxima sexta-feira, dia 2, às 9 ho
ras.

(Encerra-se a Sessão, às 18 horas e 52 minutos.)

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Emendas

1
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N" 31, DE 1995

(DO SR. LUCIANO CASmO)

Acrescenta parágrafos ao artigo 171 do Regimento Interno 4
Câmarados Deputados, disciplinando o encaminhamento de denóncia.
feitos por Deputados, referentes ao sistema fmanceiro. l'

Prazo pa.za apresentação de emenda (artigo 216, § l°. do Re
mento Jntemo):

1° dia: 2-6-95
Último dia: 8-6-95

2
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N" 35, DE 1995

(DO SR. HERCULANO ANGHINETI1)

Ahera competências das Comissões de Fmanças e Tributação; ~
de Economia. Indústria e Comércio da Câmara. dos Deputados.

Prazo pe.m apresentação~ emenda (artigo 216, § 1°. do Regi
mento Jntemo):

1° dia: 2-6-95
Último dia: ·3-6-95

RELAÇÃODOS DEPUTÀDOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mes DE JUNHO

02 6&-feira 10:00 Antonio do Valle
10:25 Luiz Piauhylino
10:50 Gervásio Oliveira
11: 15 Luiz Mainardi
11:40 UbiratanAguiar
12:05 Milton Mendes
12:30 Zaire Rezende
12:55 Nair Xavier Lobo
13:20

05 2&-feira 15:00 Melquíades Neto
15:25 Samey FIlho
15:50 Régis de Oliveira
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16:15 RemeI Anizio 16:1S João Paulo
16:40 Roland Lavigne 16:40 Adelson Salvador
17:05 17:05 José Pimentel
17:30. Valdomiro Meger 17:30 AnaJúlia
17:5S' Átila Lins 17:SS Bosco França
18:20 18:20 Jurandyr Paixão

06 3°·feira 15:00 Fema:odo Gabeira 20 . 3°-feira lS:oo Arolde de Oliveira
15:S5 Hugo Lagranha 15:25 Elcione BarbaIho

07 4°-feira IS:oo Nelson Marchezan 21 4°-feira 15:00 Márcia Marinho
15:25 Euripedes MiIanda lS:25 Barbosa Neto

08 50-feira 15:00 Fema:odo Lopes 22 50-feira 15:00 Freire Júnior
IS:25 Nelson Otoch 15:25 Samiva Felipe

09 6°-feira 10:00 EliasAbrahão
10:25 Murllo Pinheiro 23 6°-feira 10:00 José Machado

10:50 Ricardo Rique 10:25 Sandra Starling

11:15 Gonzaga Mota 10:S0 Os6rioAdriaoo

11:40 Luiz Moreira 11:15 Eliseu Resende

12:05 Lindberg Farias 11:40 Fraldo Trindade

12:30 Itamar Serpa 12:05 Hermes Parcianello

12:55 Antonio Carlos Pannunzio . 12:30 Marcelo Barbieri

13:20 Márcio Reinaldo Moreira 12:55 Antonio Feijão

12 2°·feira 15:00 Miguel Rossetto
13:20 Inácio Amida

IS:25 Álvaro Gaud&1cio Neto 26 2°·feira 15:00 Nedson Micheleti
lS:5O LeonelPavan 15:25 Cássio Cunha Lima
16:15 Paulo Bernardo 15:50 Carlos Apolinário
16:40 Luiz Fernando 16:15 Elton Rdmelt
17:05 Marcelo Teixeira 16:40 Roberto Pessoa
17:30 Hugo Biehl 17:05 Ceci Cunha
17:55 Iberê Ferreira 17:30 Rivaldo Macari

18:20 Antonio dos Santos 17:SS Vicente Cascione

13 3°:feira 15:00 VilmarRocha 18:20 Paes de Andrade

15:25 Corauci Sobt1nho 27 3a-feira 15:00 Eliseu Moura

4a~feira
15:25 Severiano Alves

..: 14 15:00 Hugo Rodrigues da Cunha
28 4°-feira15:25 Benedito Domingos 15:00 Firmo de Castro

RiC3Ido Gomyde
15:25 Hélio BiaJdo

16 6....Ceira 10:00
10:25 Aroldo Cedraz 29 SO·feira 15:00 Benedito de Lira

10:50 Paudemey Avelino 15:25 Milton Temer

11:1S Efraim Morais 30 6°-feira 10:00 Simara Ellery
11:40 Valdir Colatto 10:25 Valdenor Guedes
12:05 RiC3Ido Heráclio 10:50 Anivaldo Vale
12:30 César Bandeira 11:15 Qlico Ferramenta
12:55 Carlos Alberto 11:40 Maria Valadão
13:20 Salatiel Carvalho 12:05 Osvaldo Reis

19 2a-feira 15:00 FeuRosa 12:30 Expedito Júnior
15:25 Confúcio Moura . 12:55 Antonio Balhmann
IS:5O Paulo Bornhausen 13:20 Matheus Scbrnjdt
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Em 01 dejunho «fi. 1995
(Quinta -Feira)

Junho de 1995

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Safa 116, Bloco das Lideranças

Local:' Plenário da Comissão, sala 20, Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAU T A N° 12/95
(Remanescente)

A) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 3.745/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO 218/93)
- que "Dispõe sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera o
Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto nO
24.548, de 3 de julho de 1934, e a Lei nO 569, de 21 de dezembro de 1948,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável a este e contrário a seu apenso, PL 4.171/93
VISTA: o Oeputado JOSÉ FRITSCH apresentou voto em separado,
favorável, com substitutivo
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B) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.955/91 - do Senado Federal (PLS N° 14/91) - que
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição
Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades da Administração
Pública Federal realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimento - CNA e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão
VISTA: Deputado DOMINGOS DUTRA
Devolução sem manifestação escrita

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe'
sobre a aplicação em crédito rural de recursàs captados nas áreas da
SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER: favorável, com adoção da emenda da CDUI
VISTA: Deputado VALDIR COLATTO
Devolução sem manifestação escrita

4 - PROJETO DE LEI N° 3.035/92 - do Sr. Werner Wanderer - que "Dispõe
sobre o financiamento para reparo e reforma de máquinas e equipamentos
agrícolas".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável, com emenda, a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão

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

6' ~ PROJETO DE LEI N° 4.575/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre o
Plano Nacional de Assistência Técnica junto aos Projetos de Assentamento
de "Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na Comissão
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7 - PROJETO DE LEI N° 4.592/94 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o artigo 2°
da Lei n° 8.393, de 30 de dezembro de 1991, que 'extingue a contribuição e
o adicional incidentes sobre as saídas de açúcar a que se referem os
Decretos-Leis nOs 308, de 28 de fevereiro de 1967, e 1.952, de 15 de julho
de 1982, os subsídios de equalização de custos de produção de açúcar; e
dispõe sobre isenção de IPI nas operações que menciona'"
RELATOR: Deputado ANTÓNIO AURELIANO
PARECER: favorável
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

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

9 - PROJETO DE LEI N° 44/95 - do Sr. Davi Alves Silva - que "Dispõe sobre a
criação do Programa de Reestruturação da· Agropecuária Brasileira e dá
outras providências".
RELATOR: DepLitado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário a este e às seis emendas apresentadas na Comissão

10 - PROJETO DE LEI N° 110/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Altera os artigos
4° e 8° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a
política agrícola"'.
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que "Corrige
distorções na correção dos financiamentos passados, regula suas
execuções e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETa LÉLlS
PARECER: favorável, com substitutivo

PAU T A N° 13/95
Requerimentos:

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

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

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

A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.436/91 - do Sr. Koyu lha - que "Altera a Lei na
6.305, de 15 de dezembro de 1975, que institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico e dá outra$
providências". ~
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.674/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "Isenta
do imposto sobre produtos industrializados os bens. de uso agrícola 'que
especifica, e dá outras providências".
RI;LATOR: Deputado ANIVALDO VALE

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo "

Local: Plenário 13 - Anexo \I
Data: 31/05/95 - Hora: 10:00 h

A V I S O N° 06/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início,: 30/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 02 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 96/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "Dispõe
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER
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2 - PROJETO DE LEI N° 431/95 - da Sra. Dolores Nunes - que "Estabelece a
gratuidade para a publicação, na imprensa oficial, de informações relativas
às atividades de instituições de fomento do desenvolvimento social, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: - Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da Sra. Cidinha Campos - que "Dispõe sobre
a obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos
filmados ou televisados".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

COMISSÃO DE CONSTITU~ÇÃO EJUSTiÇA E DE
REDAÇAO

Sala 1, Anexo II

PAU T A N° 17/95
(Remanescente)

A • Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 6.002/90 - do Senado Federal (PLS n° 76/88) - que
"dispõe sobre o mandado de injunção" (apensados os PLs 998/88,
1.662/89 e 4.679/90).
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e, no
mérito, pela rejeição; pela prejudicialidade do PL 1.662/89; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito" pela
aprovação dos PLs nOs 998/88 e 4.679/90, com substitutivo
VISTA: Em 28.04.92 foi concedida vista conjunta aos Deputados
NELSON JOBIM, GERSON PERES e HÉLIO BICUDO, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita
ADIADA a discussão em 11/04/95.
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PAU T A N° 26/95
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 1.040/94 - do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados - que
"submete AO exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
decisão proferida pelo Senhor Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Adylson
Motta, em Questão de Ordem levantada pelo Senhor Deputado Miro
Teixeira, relativa ao pedido de "quorum" antes de ser iniciada a Ordem do
Dia".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) as sessões da Câmara serão abertas com a presença
mínima de um décimo dos seus membros, registrada em listas próprias,
referentes à presença dos Deputados na Casa, e não no Plenário, b)
iniciados os trabalhos, e a qualquer momento da sessão, poderá esta ser
levantada pela presidência, "ex officio", ou mediante provocação de
qualquer Deputado, se verificar-se a inexistência do "quorum" mínimo em
Plenário, antes, porém o Presidente acionará a campainha durante dez
minutos para chamada dos Deputados ao Plenário, findos os quais
procederá à verificação do. "quorum" de presença, para efeito de.ssa
comprovação.

PAU T A N° 30/95
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 1.000-P/92 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita
licença prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para
apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Francisco
Rodrigues".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.
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PAU T A N° 31/95
(Remanescente)

A .. Proposições sujeitas à aprecia"ção do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 107-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença
prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para apreciar
denúncia oferecida contra o Deputado Federal Francisco Dornelles"
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença_.
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.

2 - OFíCIO N° 232-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença
prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para
apreciar queixa-crime oferecida contra o Deputado Francisco Dornelles"-.
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.

3 - OFíCIO N° 319-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença
prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para apreciar
queixa oferecida contra o Deputado Federal Francisco Dornelles".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.

PAU T A N° 41/95
(Remanescente)

A .. Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 4.580-8/90 - que
"dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa, define sua participação nos ganhos econômicos resultantes
da produtividade do trabalho para' efeitos do § 4°, do art. 218 da
Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida em 16.05.95 aos Deputados Aldo Arantes, Marcelo
Déda e Matheus Schmidt
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2 - PROJETO DE LEI N° 4.583/90 - do Senado Federal (PLS n° 286/89)
que "altera e acrescenta disposições à Lei n° 6.815, de 19 de agosto de
1980, alterada pela Lei nO 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define
a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e dá outras
providências". (apensos os Projetos de Lei nOs 1.601, 2.322, 2.421 e
4.260, de 1989, 4.692/90, 1.159/91 e 3.644/93)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e dos apensos de nOs 2.322/89,
4.692/90, 1.601/89 e do Substitutivo da CCJR apresentado a este último;
pela inconstitucionalidade do PL 1.159/91, apensado; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição do PL 3.644/93, apensado; e pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL
4.260/89, apensado, nos termos do Substitutivo apresentado.
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Adylson Motta.

3 - PROJETO DE LEI N° 2.699/92 - do Senado Federal (PLS n° 70/91) - que
"dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal, de apropriação indébita
de tributo ou de contribuição social, modifica a Lei nO 8.137, de 27 de

dezembro de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do projeto e das emendas adotadas pela CFT

B Proposições sujeitas à apreciação
Comissões:

PRIORIDADE

conclusiva. das

4 - PROJETO DE LEI N° 4.293/93 - do Senado Federal (PLS nO 89/92) - que
"altera dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
"Institui o Código de Processo Civil", que tratam do agravo de
instrumento".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do projeto e da emenda apresentada na CCJR
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.04.95 aos Deputados Bégis de
Oliveira, Ibrahim Abi-Ackel e Nilson Gibson.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 4.676-A/90 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
a capacidade civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 18
(dezoito) anos para o fim específico de movimentação dos depósitos em
Caderneta de Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda
VISTA: Concedida em 23.05.95 aa.Deputado Marconi Perillo.

PAU T A N° 44/95
A - Proposições sujeitas a disposições especiais (Art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 24/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "dispõe sobre requisitos para a escolha dos
membros da Diretoria do Banco Central"
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 25/95 - do Sr. Severino
Cavalcanti e outros - que "dá nova redação ao "caput" do art. 5° da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

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

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57/95 - do Sr. Emerson
Olavo Pires e outros - que "dá nova redação ao artigo 14, parágrafos 1° e
2° e acrescenta inciso".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade
2

PAU T A N° 50/95
A - Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 156/93 - do Sr. Nicias
Ribeiro - que "dá nova redação ao §4° do' art.18 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade
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2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 171/93 - do Sr. Benedito
Domingos - que "altera a redação do· art. 228 da Constituição Federal
(imputabilidade penal do maior qe dezesseis anos).(apensa a Proposta de
Emenda à Constituição n° 37/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ'LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 37/95, apensada

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

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 29/95 - do Sr. Mendonça
Filho e outros - que "dá nova redação aos artigos 17, 45 e 55 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 53/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes.
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 15/95 '- do Sr Adylson
Motta e outros - que "dispõe sobre as sessões cónjuntas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 16/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "revoga o poder terminativo das Comissões ao
apreciarem projeto de lei".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

3 - ~ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 23/95 -,do Sr. Adhemar
de Barros Filho e outros - que "revoga os parágrafos 1° e 3° do art.
199, e altera a redação do inciso I do art. 200, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 40/95 - do Sr. Marquinho
Chedid e outros - que "altera a redação do §2° do art. 230 da Constituição
Federal, a fim de reduzir limite de idade dos idosos para efeito de
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e dos serviços de diversão
pública".
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RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 56/95 - do Sr. Milton
Temer e outros - que "dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo 223
da Constituição Federal, que trata do cancelamento de concessões e
permissões para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 56/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

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

2.:- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 48/95 - do Sr. Cunha
Bueno - que "acrescenta ao inciso 11, do art. 192, da Constituição
Federal, a expressão "resseguro" após a palavra "seguro".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 69/95 - do Sr. Antonio
Feijão e outros - que "dá nova redação ao art. 225 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

A V I S O N° 20/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 5.071-B/90 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas, em
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conformidade com os arts. 20. inciso X, e 216, inciso V, da Constituição
Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

2 ,. PROJETO DE LEI N° 1.586-8/91 - do Senado Federal (PLS n° 83/91) -
que "altera a Lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979, que "dispõe sobre a
Política Nacional de Irrigação, e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.932-A/91 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina a
demissão, por justa causa, do empregado com direito à estabilidade
provisória prevista na Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ENIO 8ACCI

4 - PROJETO DE LEI N° 2.500-8/92 - do Poder Executivo (Mensagem n°
47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas empresas públicas
ou sociedades de economia mista sob o controle da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE

5 - PROJETO DE LEI N° 2.643/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que
"acrescenta § 5° ao art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA

6 - PROJETO DE LEI N° 2.865-8/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO
160192) - que "dispõe sobre a concessãG de pensão especial às vítimas
do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás".
(apenso o Projeto de Lei nO 2.015/91)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

7 - PROJETO DE LEI N° 3.727-A/93 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe
sobre desconto das mensalidades escolares aos pais e responsáveis por
alunos".
(apensos os Projetos de Lei nOs 76/95 e 103/95)
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO

8 - PROJETO DE LEI N° 3.729-B/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o
art. 1° da Lei nO 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre
a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores
artesanais, durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

9 - PROJETO DE LEI N° 3.956-8/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
346/93) - que "concede pensão especial à HELENA SANTOS CA8RAL,
viúva de João da Silva Ribeiro".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
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10 - PROJETO DE LEI N° 4.219-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem n°
679/93) - que "concede pensão especial a MARIANA OLlMPIO GRANJA,
filha menor de Deise Lima Olimpio Granja".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

11 - PROJETO DE LEI N° 4.275-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem n°
822/93) - que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal,
das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o
§ 4° do art. 32 da Constituição, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

12 - PROJETO DE LEI N° 4.418-A/94 - do Sr. paulo Paim - que "dá nova
redação ao § 2° do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

13 - PROJETO DE LEI N° 4.545-A/94 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel - que "autoriza
a reversão ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas
Gerais, do terreno que menciona".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

14 - P~OJETO DE LEI N° 4.546-A/94 - do Sr. Eduardo Jorge - que "revoga
dispositivos ainda vigentes do Decreto n° 20.931, de 11 de janeiro de
1932, sobre a competência exclusiva de médicos para gerir serviços de
saúde".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO'

15 - PROJETO DE LEI N° 4.709-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem n°
577/94) - que "altera o art. 16 da Lei nO 8.490, de 1"9 de novembro de
1992".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

16 - PROJETO DE LEI N° 57-A/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta
inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT"
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

17 - PROJETO DE LEI N° 127-A/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "regulamenta a
profissão de Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure e de Pedicure e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

18 - PROJETO DE LEI N° 141-A/95 - do Sr. José Coimbra - que "obriga a
impressão, nas bulas dos medicamentos que especifica, de advertência
aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em releção a determinadas
patologias".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
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19 - PROJETO DE LEI N° 372/95 - do Sr. José de Abreu - que "dispõe sobre a
obrigação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais
imprimirem nas Certidões endereço e telefone".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

B • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

20 - PROJETO DE LEI N° 4.215/93 - do Senado Federal (PLS nO 295/91) - que
"dispõe sobre a contagem dos prazos, concedidos às partes, nos
processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

21 - PROJETO DE LEI N° 4.758-A/94 - do Sr. Edison Andrino - que "assegura
preferência aos idosos nos julgamentos de processos em tramitação no
Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

22 - PROJETO DE LEI N° 37/95 - do Superior Tribunal Militar (Mensagem nO
01/95) - que "dá nova redação ao art. 190 do Código Penal Militar, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

23 - PROJETO DE LEI N° 331/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "acrescenta
parágrafo ao art. 144 e altera o art. 153 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965, que "institui o Código Eleitoral".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

24 - PROJETO DE LEI N° 341/95 - do Sr: Edinho Araújo - que "altera o art. 28
da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994, que "dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil- OAB".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA

25 - PROJETO DE LEI N° 352/95 - da Sra. Laura Carneiro - que "permite o
registro de união, como casamento, após cinco anos de vida em comum,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA

26 - PROJETO DE LEI N° 366/95 - do Sr. Silvio Abreu - que "altera o "caput"
do art. SO da Lei nO 7.347, de 24 de julho de 1985, e acrescenta ao rol dos
legitimados para o exercício da ação civil pública a Defensoria Pública".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Junho de 1995

Local: Plenário nO 16, Anexo /I
Horário: 10:00h

TEMA:
"A REAL REPERCUSSÃO DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUES
PRÉ.:.DATADOS NA ELEVAÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO", com o objetivo
d~ colher subsídios para a elaboração do parecer do Relator, Deputado
SARNEY FILHO, ao Projeto de Lei nO 4.025/93, que "dispõe sobre a
caracterização do cheque pré-datado como documento de ordem de
crédito".

EXPOSITORES:
- Sr. CLÁUDIO NESS MAUCH, Diretor de Normas e Organização do
Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, representando o Sr.
PÉRSIO ARIDA, Presidente do Banco Central do Brasil;
- Sr. MAURíCIO SCHULMAN, Presidente da FEBRABAN;
- Sr. GUILHERME AFIF DOMINGOS, Presidente da Confederação das
Associações Comerciais do Brasil.

A V I S O N° 21/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 SessQes
Decurso 4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.889-A/95 - do Senado Federal -(PLS 41/94)
que "autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional de
Pesca e Aquicultura, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.564/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe
sobre a cobertura vegetal das faixas de domínio das rodovias federáis."
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI

3 - PROJETO DE LEI N° 432/95 - da Sra. Marta Suplicy - que "dispõe sobre
a proibição de fabricação, importação e comercialização de seringa
reutilizáveis em todo o território nacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA
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4 - PROJETO DE LEI N° 443/95 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre
o pagamento de indenizações pelas Sociedades Seguradoras autorizadas
a operar em seguros privados, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

A V I S O N° 22195

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 01/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 3 Sessões
Decurso -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.681/92 - do Sr Sérgio Arouca - que "estabelece
os direitos dos usuários dos serviços de saúde e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A, Anexo 11

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 29.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessoes
Decurso: 38 sessão

1- PROJETO DE LEI N° 1.863/91 - do Poder Executivo - MSG N° 509/~1 - que
"dá nova redação ao inciso I do artigo 10 da Lei nO 6.302, de 15 de
dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado Federal - PLS N° 42/92 - que
"dispõe sobre despesas de caráter sigiloso".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

3 - PROJETO DE LEI N° 3.950/93 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre
sistema de segurança na instalação de tanques de armazenamento de
combustíveis em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

4- PROJETO DE LEI N° 14/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe s9bre a
exploração de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Sala 19 - Bloco das Lideranças

Horário: '10 horas

PAU T A N° 01

A - Discussão de propostas de trabalho

A V I S O N° 8/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4a sessão

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

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
2.022-B/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre a proibição do uso
de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos"
(Apenso o Projeto de Lei n° 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

A V I S O N° 30/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 383/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe
sobre incentivos fiscais nas áreas dos Impostos sobre a Renda e Provento
de· Qualquer Natureza - IR, sobre Produtos Industrializados - IPI, e sobre
Operações Financeiras - IOF, concedidos a empresas que mantenham
escolas para a formação de atletas".
RELATOR: Deputado Flávio Arns .
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A V I S O N° 33/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 29/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSIGÃOABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.604/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre prazo de utilização de livros didáticos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 35/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

APROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.770/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
821/94) - que "altera a composição do Conselho Deliberativo do' Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 36/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 4.229/93 - da sra Sandra Starling - que "dispõe
sobre inclusão de conteúdo programático em currículos escolares".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle

2 - PROJETO DE LEI N° 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as
receitas financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados de Loteria
.Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda
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COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Junho de 1995

Sala T-12, Anexo \I

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DIA: 01.06, QUINTA-FEIRA HORÁRIO: 10:00h
LOCAL: ANEXO li, PLENÁRIO 10
TEMA: PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MíNIMA
CONVIDADOS: SENADOR EDUARDO SUPLlCY, AUTOR DO PROJETO,

'"COMO EXPOSITOR; OS SENHORES ANTONIO MARIA DA SILVEIRA,
PROFESSOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS; HERBERT DE SOUZA, DIRETOR EXECUTIVO DO
INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÓMICAS;
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA, PREFEITO DE CAMPINAS;
CRISTOVAM BUARQUE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL; E O
DEPUTADO GERMANO RIGOTTO, RELATOR DA MATÉRIA, COMO
DEBATEDORES.

A V I S O N° 10/95
. RECEBiMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.. 5 Sessõe;s
Decurso: 48 Sessão

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

.
1 - PROJETO DE LEI N° 4.541/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "condiciona a

vigência de ato do Governo concessivo de subsídio a sua prévia
publicação no Diário Oficial da União".
RELATOR: Deputado EDlNHO BEZ

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo II

Local: Auditório do Espaço Cultural
Data: 1°/6/95
Horário: 9:30h
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MINORIAS
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
E GRUPO PARLAMENTAR DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE DROGAS

TEMA:.Descriminalização das Drogas. Sim ou Não?

CONVIDADOS:

EXPOSITORES

• Dr. RICARDO PENNA MACHADO
Diretor do Departamento de Suporte Técnico dQ INDESP
Representante do Ministro Extraordinário dos Esportes· Dr. EDSON
ARANTES DO NASCIMENTO (PELÉ)

• Ministro de Estado da Educação e do Desporto· Dr. PAULO RENATO
DE SOUZA

• Dr. LUIZ MATIAS FLACH
Presidente do Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN

- Deputado LAIRE ROSADO

- Deputada MARIA VALADÃO

- Deputada LAURA CARNEIRO

- Deputado VALDENOR GUEDES

DEBATEDORES:

- Deputada MARTA SUPLlCY

• Dr. MARCO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA
Conselheiro do Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN
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A V I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/5/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 421/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "dispõe sobre
o acompanhamento hospitalar de paciente até quatorze anos de idade nos
hospitais públicos e privados e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

2 - PROJETO DE LEI N° 422/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "torna
obrigatório o te~te de acuidade visual gratuito nos alunos até sete anos de
idade nas escolas públicas brasileiras, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

3 - PROJETO DE LEI N° 434/95 - do Senado Federal (PLS nO 16/95) - que
"torna obrigatória a menção do quesito "cor" em documentos e
procedimentos que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/5/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 320/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "dispõe sobre a
proibição da prática de tabagismo em ônibus interestaduais".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo II

PAU T A N° 6/95

Data: 1°.06.95
Local: Plenário nO 11 do anexo 11
Horário: 10h
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Requerimento

1 - REQUERIMENTO - do Deputado Paulo Gouvêa - solicitando reunião de
audiência pública - com a presença do Presidente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura· e Agronomia, do Presidente da Associação
Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, e do Deputado Luís Roberto
Ponte - para analisar a Lei de licitações e Contratos da Administração
Pública.

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 71/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mens. nO 9/95-PE) - que "aprova o texto do Pro~ocolo

de Alteração do Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, em 10 de outubro de 1994".
RELATOR: Deputado ALBERTO SILVA
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO· AO PROJETO DE LEI N°
3.132-A, DE 1989 - que "dá nova redação ao art: 10, da Lei nO 7.418, de 16
de dezembro de 1985, que institui o vale-transporte e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: favorável, com subemenda, à emenda nO 1 e à de nO 2

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 4.620/94 - do Senado Federal (PLS nO 149/93) - que
"altera dispositivos da Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que
instituiu o vale-transporte". .
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: favorável, com emenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 4.609/94 (apensado o PL nO 4.611./94) - do Sr. Osório
Adriano - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
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(IPI) na aquisição de veículos utilitários de aluguel, para transporte público
alternativo de passageiros".
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO
PARECER: favorável a este e ao PL nO 4.611/94, apensado, com
substitutivo
VISTA CONJUNTA: Os Deputados Barbosa Neto, Mauro Lopes e Carlos
Santana devolveram o projeto, os dois primeiros sem manifestação escrita
e o terceiro apresentando voto em separado

6 - PROJETO DE LEI N° 41/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescenta inciso
ao art. 1° da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela Lei nO
8843, de 10 Of; janeiro de 1994".
RELATORA: Ddputada DOLORES NUNES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: Os Deputados Paulo Gouvêa e Antônio Joaquim
devolveram o projeto, o primeiro apresentando voto em separado e o
segundo sem manifestação escrita

7 - PROJETO DE LEI N° 95/95 - do Sr. Cunha Lima - que "dá nova redação ao
art. 70 da Lei n° 5.108, de 21 de setembro de 1966, reduzindo para
dezesseis anos a idade mínima para a habilitação para conduzir veículo
automVtor".
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: contrário

8 - PROJETO DE LEI N° 190/95 - do Sr. Antônio Jorge - que "proíbe a
comercialização de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais,
salvo em perímetros urbanos".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável

A V I S O N° 10/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 1:'>106/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 411/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "isenta do
pagamento de pedágio os veículos destinados ao transporte de carga".
RELATOR: Deputado Duíuo PISANESCHI
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
Jogos e Cassinos

Salas 131C/135C - Anexo II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 12, Anexo 11
CONVIDADOS:
DR. RICARDO NAMEM - Presidente do Comitê Nacional Pró-Legalização
dos Cassinos; e
DR. SAMUEl: DE OLIVEIRA - Presidente da Empresa Pernambucana de
Turismo - EMPETUR
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Em 02 de junho de 1995
(Sexta-Feira)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 1.436/91 - do Sr. Koyu lha - que "Altera a Lei nO
6.305, de 15 de dezembro de 1975, que institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.674/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "Isenta
do imposto sobre produtoS' industrializados os bens de uso agrícola que
especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo 11

Local: Plenário 13 - Anexo 11
Data: 31/05/95 - Hora: 10:00 h

A V I S O N° 06/95
RECEBlMENTO DE EMENDAS'

Início.: 30/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 96/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "Dispõe
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER

2 - PROJETO DE LEI N° 431/95 - da Sra D%res Nunes - que "Estabelece a
gratuidade para a publicação, na imprensa oficial, de informações relativas
às' atividades de instituições de fomento 'do desenvolvimento social, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

A V I S O N° 07195
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo..: 5 Sessões
Decurso: -
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da Sra. Cidinha Campos - que "Dispõe sobre
a obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos
filmados ou televisados".
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

COMISSÃO DE CONSTITU~ÇÃO EJUSTiÇA E DE
REDAÇAO

Sala 1" Anexo II

A V I S O N° 20/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 5.071-8/90 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas, em
conformidade com os arts. 20, inciso X, e 216, inciso V, da Constituição
Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.586-8/91 - do Senado Federal (PLS nO 83/91) ,.
que "altera a Lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979, que "dispõe sobre a
Política Nacional de Irrigação, e dá outras providências"

RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.932-A/91 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina a
demissão, por justa causa, do empregado com direito à estabilidade
provisória prevista na Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ENIO 8ACCI

4 - PROJETO DE LEI N° 2.500-8/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO
47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas empresas públicas
ou sociedades de economia mista sob o controle da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE
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5 - PROJETO DE LEI N° 2.643/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que
"acrescenta § 5° ao art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho".

·RELATOR: Deputado MARCELO DEDA

6 - PROJETO DE LEI N° 2.865-B/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO
160/92) - que "dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas
do acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás".
(apenso o Projeto de Lei nO 2.015/91)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

7 - PROJETO DE LEI N° 3.727-A/93 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe
sobre desconto das mensalidades escolares aos pais e responsáveis por
alunos".
(apensos os Projetos de Lei nOs 76/95 e 103/95)
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO

8 - PROJETO DE LEI N° 3.729-B/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o
art. 1° da Lei nO 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre
a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores
artesanais, durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

9 - PROJETO DE LEI N° 3.956-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
346/93) - que "concede pensão especial à HELENA SANTOS CABRAL,
viúva de João da Silva Ribeiro".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

10 - PROJETO DE LEI N° 4.219-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO.
679/93) - que "concede pensão especial a MARIANA OLlMPIO GRANJA,
filha menor de Deise Lima Olimpio Granja".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

11 - PROJETO DE LEI N° 4.275-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
822/93) - que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Dístrito Federal,
das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o
§ 4° do art. 32 da Constituição, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

12 - PROJETO DE LEI N° 4.418-A/94° - do Sr. Paulo Paim - que "dá nova
redação ao § 2° do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

13 - PROJETO DE LEI N° 4.545-Al94 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel - que "autoriza
a reversão ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado de Minas
Gerais, do terreno que menciona".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
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14 - PROJETO DE LEI N° 4.546-Al94 _. do Sr. Eduardo Jorge - que "revoga
dispositivos ainda vigentes do Decreto n° 20.931, de 11 de janeiro de
1932, sobre a competência exclusíva de médicos para gerir serviços de
saúde"
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

15 - PROJETO DE LEI N° 4.709-Al94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
577/94) - que "altera o art. 16 da Lei nO 8A90, de 19 de novembro de
1992".

RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

16 - PROJETO DE LEI N° 57-Al95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta
inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

17 - PROJETO DE LEI N° 127-Al95 - do Sr. Alvaro Valle - que "regulamenta a
profissão de Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure e de Pedicure e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

18 - PROJETO DE LEI N° 141-Al95 - do Sr. José Coimbra - que "obriga a
impressão, nas bulas dos medicamentos que especifica, de advertência
aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em relação a determinadas
patologias".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

19 - PROJETO DE LEI N° 372195 - do Sr. José de Abreu - que "dispõe sobre a
obrigação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais
imprímirem nas Certidões endereço e telefone".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

B • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

20 - PROJETO DE LEI.N° 4.215/93 - do Senado Federal (PLS n° 295/91) - que
"dispõe sobre a contagem dos prazos, concedidos às partes, nos
processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

21 - PROJETO DE LEI N° 4.758-Al94 - do Sr. Edison Andrino - que "assegura
preferência aos idosos nos julgamentos de processos em tramitação no
Poder Judiciárío".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
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22 - PROJETO DE LEI N° 37/95 - do Superior Tribunal Militar (Mensagem nO
01/95) - que "dá nova redação ao art. 190 do Código Penal Militar, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

23 - PROJETO DE LEI N° 331/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "acrescenta
parágrafo ao art. 144 e altera o art. 153 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965, que "institui o Código Eleitoral".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

24 - PROJETO DE LEI N° 341/95 - do Sr. Edinho Araújo - que "altera o art. 28
da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994, que "dispõe sobre o Estatuto da

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil- OAB".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA

25 - PROJETO DE LEI N° 352/95 - da Sra. Laura Carneiro - que "permite o
registro de união, como casamento, após cinco anos de vida em comum,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA

26 - PROJETO DE LEI N° 366/95 - do Sr. Silvio Abreu - que "altera o "caput"
do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, e acrescenta ao rol dos
legitimados para o exercício da ação civil pública a Defensoria Pública".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

A V I S O N° 21/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

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

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1. - PROJETO DE LEI N° 4.204/93 - do Senado Federal (PLS nO 20/93) - que
"acrescenta parágrafo ao art. 1.159, e inciso ao art. 1.162, da Lei nO
5.869, de11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dá nova
redação ao art. 10 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código
Civil), acrescenta inciso ao art. 2° da Lei nO 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do' Divórcio), altera o inciso 8° e acrescenta inciso 12 ao art. 80
da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos)".

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

AVISO
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

N° 21/95

Prazo: 5 Sessões
Decurso 4a Sessão

1 - PR~~ETO. DE LEI N° 4.889-A/95 ~ do Senado Federal -(PLS 41/94)
que autonza o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional de
Pesca e Aquicultura, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.564/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe
sobre a cobertura vegetal das faixas de domínio das rodovias federais."
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI

3 - PROJETO DE LEI N° 432/95 - da Sra. Marta Suplicy - que "dispõe sobre
a proibição de fabricação, importação e comercialização de seringa
reutilizáveis em todo o território nacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

4 - PROJETO DE LEI N° 44:3/95 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre
o pagamento de indenizações pelas Sociedades Seguradoras autorizadas
a operar em seguros privados, e dá outras provic:l~ncias".

RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

A V I S O N° 22195
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 01/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 3 Sessões
Decurso -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.681/92 - do Sr Sérgio Arouca - que "estabelece
os direitos dos usuários dos serviços de saúde· e dá outras providências ."
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
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COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Junho de 1995

Sala 16-A, Anexo II

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 29.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.863/91 - do Poder Executivo - MSG N° 509/91 - que
"dá nova redação ao inciso I do artigo 10 da Lei nO 6.302, de 15 de
dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado Federal - PLS N° 42/92 - que
"dispõe sobre despesas de caráter sigiloso".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

3 - PROJETO DE LEI N° 3.950/93 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre.
sistema de segurança na instalação de tanques de armazenamento de
combustíveis em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

4 - PROJETO DE LEI N° 14/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a
exploração de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA

A V I S O N° 13/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.765/92 - do Senado Federal - PLS N° 203/91 - que
altera a Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica" e dá
outras providências.
RELATOR Deputado ELIAS MURAD



- ,
COMISSAO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E

COMÉRCIO
Sala 19 - Bloco das Lideranças
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A V I S O N° 8/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 26/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 sessão

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

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
2.022-B/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre a proibição do uso
de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos"
(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

A V I S O N° 30/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 383/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe
sobre incentivos fiscais nas áreas dos Impostos sobre a Renda e Provento
de Qualquer Natureza - IR, sobre Produtos Industrializados - IPI, e sobre
Operações Financeiras - IOF, concedidos a empresas que mantenham
escolas para a formação de atletas".
RELATOR: Deputado Flávio Arns

A V I S O N° 33/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 29/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão



11932 Quinta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

A .PROPOSIÇÃOABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE lEI N° 1.604/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre prazo de utilização de livros didáticos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 35/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

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

1 - PROJETO DE lEI N° 4.770/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
821/94) - que "altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 36/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE lEI N° 4.229/93 - da sra Sandra Starling - que "dispóe
sobre inclusão de conteúdo programático em currículos escolares".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle

2 - PROJETO DE LEI N° 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as
receitas financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados de Loteria
Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto: Sena e
Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda

A V I S O N° 37/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 02/06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1- PROJETO DE LEI N° 3.252/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "proíbe a
exibição de filmes·ou programas de televis'ão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providênçias".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: favorável, com emenda

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO
Sala T-12, Anexo II

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

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

1 - PROJETO DE LEI N° 4.541194 - do Sr. Valdir Colatto - que "condiciona a
vigência de ato do Governo concessivo de subsídio a sua prévia
publicação no Diário Oficial da União".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo II

A V I S O N° 15/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/5/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 421/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "dispõe sobre
o acompanhamento hospitalar de paciente até quatorze anos de idade nos
hospitais públicos e privados e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

2 - PROJETO DE LEI N° 422/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "torna
obrigatório o teste de acuidade visual gratuito nos alunos até sete anos de
idade nas escolas públicas brasileiras, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

3 - :'ROJETO .DE .L~I N° 434/95
N

- do Senado Federal (PLS nO 16/95) - que
torna obngatona a mençao do quesito "cor" em documentos e

procedimentos que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
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A V I S O N° 16/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/5/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 320/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "dispõe sobre a
proibição da prática de tabagismo em ônibus interestaduais".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 2/6/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

1 - PROJETO DE LEI N° 2.974/92 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá nova
redação ao artigo 215 da Lei n° 8.112, de 11 de de7embro de 1990,
dispondo sobre o direito do dependente à remuneração do funcionário
falecido, nas condições que menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.673/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "permite
a dedução, a título de encargo de família, de quota referente ao nascituro".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.681-A/94 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe
sobre as condições e funcionamento de serviços de saúde para as
populações indígenas".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

4 - PROJETO DE LEI N° 416/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dá nova redação
ao inciso VIII do artigo 30, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterando o limite de 70m2 para isenção de contribuição à Seguridade
Social no caso de construção residencial unifamiliar destinada ao uso
próprio".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

5 - PROJETO DE LEI N° 441/95 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de estabelecimentos que tratam de
dependentes de drogas de abuso".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
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6 - PROJETO DE LEI N° 447/95 - do Sr. José Janene - que "altera a redação
do artigo 75 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, instutui o Plano de Custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

7 - PROJETO DE LEI N° 456/95 - do Sr. Roberto Pessoa - que "dá nova
redação ao artigo 45 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre a organização da Seguridade Social, intituí Plano de Custeio, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 2/6/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.815/91 - do Senado Federal (PLS nO 377/89). - que
"altera dispositivos do Decreto-lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, e da
Lei .no 3.071, de 1° de janeiro de 1916, e dá outras providências". (Apenso:
PL 240/95)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

2 - PROJETO DE LEI N° 157195 - da Sra. Teima de Souza, que "dispõe sobre
o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAHYLlNO

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES
Sala 135-A - Anexo 11

A V I S O N° 10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 1% 6/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 1a sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 411/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "isenta do
pagamento de pedágio os veículos destinados ao transporte de carga".
RELATOR: Deputado Duíuo PISANESCHI

NÔTA: AS'EMENDAS SÓ.sERA.Ó· ACeiTAS EM FORMULÁRtO ·~~6I?RJo.À: Ot~PQ,
~I~q NA~ SElC:R~,.~~I., ..••~.••.·•..•S:.••.,' ••.•.~.••••~~P.Q~I?SÓES·' ....•.:.:;:(/: ":!';::.::: .j:.::;:..;:.:::...::.:
':.. ':'. "': .., ;. .
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ATOS DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados no uso de suas atri
buições regimentais, resolve nos termos do art. 38 do Regimento
Interno, constituir Comissão Externa destinada a fazer levanta
mento das obras inacabadas do Governo FedCral, composta pelos
seguintes Deputados ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL); CAR
LOS ALBERTO (pFL - RN); MÁRCIO FORTES (pSDB - RJ);
IVO MAINARDI (pMDB - RS); CUNHA BUENO (pPR - SP);
PAULO DELGADO (PT- MG); AROLDO CEDRAZ (pFL- BA).

Brasília, 31 de maio de 1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo art. 17 inciso m, alínea a, do Re
gimento Interno, resolve constituir, nos termos do art 15, da
Resolução nO 29, de 1993, que "dispõe sobre documentos sigilo
sos na Câmara dos Deputados", a

COMISSÃO ESPECIAL DE DOCUMENTOS SIGlLOSOS

Com a finalidade de apreciar as solicitações de acesso a in
formações sigilosas produzidas ou recebidas pela Câmara dos De
putados no exercício de suas funções parlamentares e
administrativas, assim como sobre o cancelamento ou redução de
prazos de sigilo e outras atribuições previstas na Resolução em
epígrafe, designando para compô-la, com mandato de 2 (dois)
anos ps Srs. Deputados JAIR CARNEIRO, JOSÉ TIlOMAZ
NONO, e ZULAIE COBRA.

Brasília, 31 de maio de 1995.- Luís Eduardo, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a JANE CARVALHO HORMES, ponto n° 10660,
do cargo de Assessor Administrativo, CNE-lO, do Quadro Pema
nente da Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria Legisla
tiva.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, uso das atribuiçõ
es que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a MARIA LÚCIA ANDRADE SANTOS, ponto nO
10681, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria
Legislativa.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a OLlNDA RIBEIRO DE MAGALHÃES, ponto n°
11214, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria

Legislativa.
Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís

Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, 4a Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a MARCOS ANTONIO DE BRITO LOMANTO,
ponto nO 10901, do cargo de Assessor Administrativo, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Ga
binete do Diretor-Geral, a partir de 17 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
SAULO AUGUSTO PEREIRA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Adminis
trativo, Padrão 23, ponto nO 5532, da função comissionada de 2°
substituto do Secretário de Comissão Pennanente, FC-06; que
exercia na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir
de 16 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com
o artigo 35, parágrafo único, inciso L da Lei nO 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, VALDERES MARIA MAGRIN, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto n° 4690, da função coinís
sionada de Chefe do Serviço de Administração, FC-06, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria
Geral.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma dos artigos 9°,
item r, e 10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução nO 30, de 13 de novembro de 1990, ANTÔNIO MAR
COS MARIANO ANASTÁCIO para exercer cargo'da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição de Agente de Segu
rança Legislativa, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de de
zembro de 1993, em vaga decorrente do falecimento de Jessé Ca
valcante, ocorrido em 20 de novembro de 1994.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea a, do Ato da Mesa
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n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma dos artigos ~,
item I, e 10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução nO 30, de 13 de novembro de 1990, CARLOS HENRI
QUE sn.VA para exercer cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição de Agente de Segurança Legislativa,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transfonnado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993,
em vaga decorrente da exoneração de Maurício de Melo Pires,
conforme Ato do Presidente publicado no Diário do Congresso
Nacional de 30 de novembro de 1994.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fDIDla dos artigos go,
item I, e 10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, DAVID SÉRV1JLO
CAMPOS para exercer cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição de Agente de Segurança Legislativa, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993. em
vaga decorrente da aposentadoria de Adão Marcolino Borges, con
forme Ato do Presidente publicado no Diário Oficial da União de
6 de abril de 1995,

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 9°,
item n, da Lei n° 8.112, citada, DOMINGOS JUVENll.. NUNES
DE SOUZA para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presiden
te, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, transfonnado pelo
artigo :;0 do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, observada
a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13
de junho de 1991, combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa nO
5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no art. 4° da Lei n°
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
9°, item lI, da Lei n° 8.112, citada, JANE CARVALHO HORMES
para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor Técni
co, CNE-7, do Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo l° da Resolução n° 23, de 17 de junho de 1980,
combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de 7 de outubro
de 1992.

Câmara do Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui-

ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no art. 4° da Lei n°
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
9°, item IL da Lei n° 8.112, citada, MARIA LÚCIA ANDRADE
SANTOS, para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de As
sessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 10 da Resolução n° 23, de 17 de ju
nho de 1980, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de
7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no art. 4° da Lei n°
5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
9°, item n, da Lei n° 8.112, citada, OLINDA RillEIRO DE MA
GALHÃES, para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de As
sessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo P da Resolução n° 23, de 17 de ju
nho de 1980, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa nO 47, de
7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°,
item I, e 10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução n° 30, de 13 de novembro de 1990, RAIMUNDO JOSÉ
DE CARVALHO para exercer cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Agente de Segurança Legislativa,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo Ato da Mesa nO 95, de l° de dezembro de 1993,
em vaga decorrente da aposentadoria de Urias Pedro da Silva,
conforme Ato do Presidente publicado no Diário Oficial da União
de 27 de abril de 1995.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item lI, da Lei nO 8.112, citada, VALDERES MARIA MA
GRIN para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor
Administrativo, CNE-I0. do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transfonnado pelo artigo l° do Ato da Mesa n° 103, de
3 de dezembro de 1984. combinado com o artigo 3° do Ato da
Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
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APOSTILA

11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9", item lI, da Lei nO 8.112, citada, DJAIR BARROS FALCÃO
para exercer, na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, o cargo de
Assessor Administrativo, CNE-7, do Quadro Peonanente da Cãwara
dos Deputados, transformado pelo artigo 1° da Resolução nO 43, de 30
de junho de 1973, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47,
de 7 de outubro de 1992, e artigo 55 da Resolução n° 21, de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís Edur
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item lI, da Lei nO 8.112, citada, RICARDO CÉSAR DO
VALE ANTIlNES para exercer, no Departamento de Comissões,
o cargo de Assessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato da
Mesa nO 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o artigo 3°
do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°,
item IL da Lei n° 8.112, citada, SILVIA HELENA CLERlCUZI
DE BARROS E SILVA para exercer, no Gabinete do Terceiro Su
plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de
1987, observada a nova denominação dada pelo artigo 1° da Reso
luçãono 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 1° do
Ato da Mesa n° 5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de
24 de maio de 1995, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 25 subseQÜente, que nomeou ADIR XAVIER SANT'ANNA,
para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-1O, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo lO, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar RE
GINA OLIMPIA FIGUEIRA DE BESSA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto
Parlamentar, Padrão 30, ponto nO 4560, 2a substituta de Secretário
de Comissão Permanente FC-6, na Comissão de Viação e Trans
porte, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departa
.mento de Comissões, em seus impedimentos eventuais, a partir de
16 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, parágrafo único, da Lei nO 8.112, combinado com o arti
go 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de 1992, José Amé·
rico de Carvalho Pessoa, ocupante de cargo da categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Mate
rial e PatrimÔnio, Padrão 44, ponto nO 5132, para exercer, a partir
de 17 de maio do corrente ano, na Assessoria de Orçamento e Fis
calização Financeira, a função comissionada de Assistente de Or
çamento e Fiscalização Financeira, FC-5, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa nO 15,
de 26 de maio de 1987, combinado com o artigo 55 da menciona
da Resolução nO 21, de 1992.
. Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís

Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos do artigo 33,
item VID, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, a
partir de 23 de março de 1995, a vacância do cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Adminis
trativo, A Padrão 23, ocupado pela servidora LUCILENI SOUTO
CORREA, em virtude de sua posse em cargo ínacummulável.

Câmara dos Deputados, 4 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Diretor-Geral da Câmara dos Deputados declara que a
data de vacância do cargo ocupado pela servidora Lucileni Souto
Corrêa, a quem se refere o presente título, é a partir de 10 de abril
de 1995 e não a partir de 23 de março do corrente ano, como consta.

Diretoria-Geral, 14-5-1995.
Adelmar Snveira Sabino. Diretor-Geral

DIVERSOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS

PORTARIA N°4~5

Consolida o Quadro de Gratificações do IPC.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, no uso das atribuições que lhe confere a Resolução n° 3/91
do Conselho Deliberativo deste Instituto, aprovado em reunião de
6 de junho de 1991, resolve:

Art. 1° Fica consolidado o Quadro de Gratificações dos ser
vidores requisitados para o IPC, com a seguinte composição:
N° de Funções Denominação Padrão
O1 Diretor de Secretaria Executiva IPC-O1
05 Assessor IPC-02
03 Diretor de Departamento IPC-02
10 O1efe de Seção IPC-03
13 Auxiliar Técnico IPC-04
10 Auxiliar Administrativo "c" IPC-04A
08 Auxiliar Administrativo ''b'' IPC-05
05 Auxiliar Administrativo "A" IPC-06
01 Apoio Administrativo "B" IPC-07
01 Apoio Administrativo "A" IPC-08

Art. 2° Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
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DISTRmUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

O Deputado SEVERIANO ALVES, Presidente da Comis
sã,? de Educação, Cultura e Desporto, fez a seguinte

Distribuição nO 19195

Em 31·5-95
Ao Deputado ÁLVARO VALLE:
Projeto de Lei n° 4.229-N93 - da SI:"' Sandra Starling - que

"dispõe sobre inclusão de conteúdo programático em currículos
escolares".

Ao Deputado EURICO MlRANDA:
Projeto de Lei n° 427/95 - do Sr. Ubaldo Correa- que "des

tina as receitas fmanceiras dos prêmios prescritos ou acumulados
da Loteria Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Número
(Loto, Sena e Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".

Sala da Comissão, 31 de maio de 1995. - Célia Maria de
Oliveira, Secretária.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1995. - Deputado Heráclito Fortes

Presidente. '
COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL

Ursicino Queiroz, com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 1 (um)
voto nulo; para 2° Vice-Presidente, Deputado Carlos Mosconi,
com 27 (vinte e sete) votos favoráveis e 1 (um) voto nulo; para 3°
Vice-Presidente, Deputado Fernando Gomes, com 27 (vinte e sete)
votos favoráveis e 1 (um) voto nulo. Participaram da votação os
Senhores Deputados Ayres da Cunha, Carlos Magno, Fernando
Gonçalves, Roberto Jefferson, Ursicino Queiroz, Alexandre Ce-

Destinada a proferir parecer à proposta de ranto, Armando Abílio, Darcísio Perondi, Fernando Gomes, Sarai
emenda à Constituição nO 169, de 1993, que "altera o va Felipe, Carlos Mosconi, Osmânio Pereira, Adylson Motta, José
inciso 4° do artigo 167 e o artigo 198 da Constituição Pinotti, Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto, José Li
Federal e prevê recursos orçamentários da União, nhares, Jofran Frejat, Vicente André, Confúcio Moura, Luiz
Estados e Municípios para a manutenção do Sistema Buaiz, Alexandre Cardoso, Agnelo Queiroz, Jairo Azi, B. Sá, Se
Único de Saúde com o rmanciamento das redes pú. bastião Madeira e Enivaldo Ribeiro. Proclamado o resultado o De
blicas, filantrópicas e conveniadas (Sistema Único de putado José Linhares assumiu a Presidência dos trabalhos, naquela
Saúde)". oportunidade, para empossar os eleitos. Já na qualidade de Presi-

Ata da la reunião, realizada em 31 de maio de 1995 dente da Comissão Especial, o Deputado Roberto Jefferson convi
dou os demais membros eleitos a tomarem assento à Mesa. Ainda

(Instalação e Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes) com a palavra, o Senhor Presidente indicou o Deputado Darcísio
Aos trinta e um dias do mês de maio de mil novecentos e Perondi como Relator da Comissão Especial. Em seguida, agrade

noventa e cinco, às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos, na ceu a confiança recebida de seus pares, prometendo dedicação e
Sala nO 13, do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co- empenho máximo à frente dos trabalhos da Comissão, no sentido
missão Especial constituída nos termos do § 2° do art. 202 do Re- de s~ defmirum programa orçamentário capaz de soerguer o Siste-
gimento Interno, destinada a proferir parecer à Proposta de ma Unico de Saúde. Congratulou-se com os Deputados Eduardo
Emenda à Constituição n° 169, de 1993, que "altera o inciso IV do Jorge e Osmânio Pereira pela preocupação que ambos têm de-
artigo 167 e o artigo 198 da Constituição Federal e prevê recursos monstrado no que diz respeito à definição de uma fonte de recur-
orçamentários a nív~l da União, Estado e Municípios para a manu- sos par~ a saúde. O ~~utado Carlos Mosconi informou ter
tenção do Sistema Unico de Saúde com o fInanciamento das redes' , ·~PJ;9'~J;1.ífd9 Uma prOPOSIçaO que trata do mesmo assunto e, por
públicas, fIlantrópicas e conveniadas" (Si~teeWa Único, deIS~~rl~):"~)sso"pedrrá sua ~pensação à Proposta de Emenda à Con~ti~ição
Na forma do § 4°, do art. 39 do Regi,n;leI;l,t,O:InteJiio.ÃssilhiiUa Pre- o~' em exame. FIzeram uso da palavra os Deputados OSmanIO Pe-
sidência dos trabalhos o DeputadQ !ióbert6 :réfferson. Comparece- reIr~, Alexandre Cardoso, Eduardo !~rge, José Augusto, Luiz
ram os Senhores Deputados: Adylson Motta, Agnelo Queiroz B~aIz, SerafIm Venzon, Armando Abílio, Agnelo ,Queiroz e José
Alexandre Cardoso, Armando Abílio, Ayres da Cunha, Carlo~ Linhares, todos.lamen:an~o a falência d~ Sistema Unico de Saúde
Magno, Carlos Mosconi, Confúcio Moura Darcísio Perondi e ressaltando a ImportâncIa de se conduZIr os trabalhos com o má-

.Equardo Jorge, Fernando Gomes, Fernando Gonçalves, Humbert~ ximo de unidade sem q~e_as paixões ideol?gicas interf~m no
Costa, Jairo Azi, Jofran Frejat, José Augusto, José Linhares, José ~_m andame~to da ~011l1"s~ao. ,O Se~or PreSIdente anuncIOU reu-
Pinotti, Jovair Arantes, Luiz Buaiz, Osmânio Pereira, Saraiva Feli- mao para o dia s~~mte, 1 de JUnho, as quatorze horas e trinta mi-
pe, Serafim Venzon e Ursicino Queiroz _ titulares; Alcione Athay- nutos, para defrruçao do cronograma dos trabalhos. Encerramento
de, Alexandre Ceranto, B. Sá, Enivaldo Ribeiro, Fátima Pelaes, -.~a~ mais h~vendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reu-
José Coimbra, Pedro Corrêa, Rita Camata e Sebastião Madeira _ mao as ~ezessels horas, do que para constar, eu, Sílvio Avelino da
suplentes; compareceu ainda o Deputado Aníbal Gomes. Deixa- Silva, DIretor da C?oorden~ção de Comissões Te~porárias, atuan··
ram de comparecer à reunião os Deputados Ceci Cunha, Eurípedes do ,com? Secretário, l~vreI a present~ Ata q~e, h~ e aprovada,
Miranda, Jair Soares, Moacir Andrade e Sérgio Arouca. Havendo sera assmada pelo PreSIdente e encaminh~da a publtca~o. Os t~-
número regimental, o Senhor Presidente abriu a presente reunião balhos fo~am gra~ados e suas notas taqUIgrafadas, apos decodili-
destinada à instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e dos cadas, farao parte mtegrante desta Ata.
Vice-Presidentes da Comissão. Ordem do Dia - Antes de dar iní
cio ao processo de votação, o Presidente, Deputado Roberto Jef
ferson, esclareceu ao Plenário que, por acordo de lideranças,
haviam sido apontados os seguintes nomes para comporem a Pre
sidência da C0missão; para Presidente, Deputado Roberto Jeffer
son e para Primeiro Vice-Presidente, Deputado Ursieino Queiroz,
ambos indicados pelo Bloco PFLIPTB; pelo PSDB, o Deputado
Carlos Mosconi para Segundo Vice-Presidente; pelo PMDB, o
Deputado Fernando Gomes para Terceiro Vice-Presidente. O Se
nhor Presidente informou ainda haver sobre a mesa cédulas em
branco, caso a escolha não recaísse sobre os nomes indicados. Em
seguida, o Senhor Presidente procedu à chamada dos Deputados
pára a votação. Encerrada a votação, o Senhor Presidente convi
dou os Deputados José Linhares e Ursicmo Queiroz para atuarem
como escmtinadores. Aberta a urna, verificou-se a coincidência
e!1tre o número de sobrecartas e o número de votantes: 28 (vinte e
01tO). Apurados os votos, obteve-se o seguinte resultado: para Pre-
sidente, Deputado Roberto Jefferson, com 27 (vinte e sete) votos
favoráveis e 1 (um) voto nulo; para l° Vice-Presidente, Deputado
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MESA ------- ----,

(Biênio 1995/96)

Pre9idente:
LUIS EDUARDO - PFL-BA

1°Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2° Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

1°Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB-PE
2° Secretário:
LEOPOLDO BESSONE- PfB-MG
3° Secretálio:
BENEDITO DOMiNGOS - PP-DF
4° Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
1°ROBSON TUMA - PL-SP

2° VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

3° LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

4° WILSON BRAGA- PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFlJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PPR

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Antônio Joaquim

RomeI Anízio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Antônio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi

Elias Murad
João Leão

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

Roberio Araújo
Luiz Carlos Hauly

PDT

Líder: MIRO TEIXEIRA

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1°Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

PT

Líder: JAQUES WAGNER

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1° Vice)

Vice-Líderes:
Arlindo Cbinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiago

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

Yeda Crusius

José Carlos Aleluia
Álvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Tbeodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1° Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Cbicão Brígido
Confúdio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1° Vice)



Viee-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 4°, ART. 9"RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Eurlpedes Miranda Alexandre Cardoso
Matheus Schmidt

Silvio Abreu PCdoB
Sérgio Carneiro Líder: ALDO RlBEIRO

BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NErO

Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Vk:e-Líderes:
Comuci Sobrinho (10 Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)
Vk:e-Líderes:
José Carlos Sabóia (10 Vice) Ubaldino Júnior



1 vaga (s)

GervásioOliveira
Raquel Capiberibe

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Mendonça Filho
Vilson Santini

1 vaga (s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Artbur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

PT

PPR

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBJPMN
Adelson Salvador
Bento Lelis

Nelson Meirrer (PP) .

Ana Júlia
Ivan Valente

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
PedroIrujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu Iha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

PPS
Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 31.8-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFLIPTB

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Roberto Pessoa

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrujo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
2 vaga (s)

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Caval1azzi

Telmo Kirst

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz

PLlPSDIPSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

PSDB

PPR

PT

Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1vaga (s)

PP
Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

PDT
Luiz Durão
OdílioBalbinotti
Oscar Goldoni

Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

PMDB

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO YE AGRICULTURA
E POLITICA RURAL"

Presidente: Alcides Modesto (PT)
I°Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (pSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar .(PFL)

PFLIPTB



PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças. quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário. Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (pSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

PFUPTB

PP
EdSon Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta
VadãoGomes Silvernani Santos Gerson Peres

PDT Ibrabim Abi-Ackel
Prisco Viana

Eurlpedes Miranda Antônio Joaquim
Itamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo

PLlPSJlIPSC José Genoíno
Marcelo Deda

Augusto Farias João Colaço (PSB) Milton Mendes
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBJPMN Marconi PerilIo
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

PCdoB
Inácio Anuda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário. sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO pE CONSTITUI,ÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

PFI.JPTB

Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

PMDB

Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)

Pedro Wilson

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurlcio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Régis de Oliveira
Vicente Anuda
Zulaie Cobra

CorioIano Sales
Matheus Schmidt
Enio Bacci

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

ndemar Kussler
Rommel Feijó

1 vaga

PPR
Adhemar de Barros

Alzira Ewerton
Nelson Marchezan

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT
Milton Temer

Raimundo Santos (PPR)
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
OdelmoLeão

PDT
Eurlpedes Miranda

Magno Bacelar (SI Part.)
Severiano Alves

PLlPSDIPSC
Augusto Farias

De Velasco

PSBJPMN
Jerônimo Reis

1 vaga

PCdoB
Haroldo Lima

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Alberto Goldman Fátima Pelaes Aroldo Cedraz
Aloysio Nunes Ferreira Luciano Pizzatto Carlos da Carbras

Elias Abrabão Raquel Capiberibe (PSB) José Carlos Vieira
Fernando Diniz Salomão Croz José Coimbra

João Thome Mestrinbo Sarney Filho Ricardo Barros
José Priante Vilson Santini TeIma de Souza (PT)

Luiz Fernando PMDB
Michel Temer Alberico Filho Chicão Brlgido

Roberto Valadão Freire Júnior Inácio Anuda (PCdoB)
Wagner Rossi Remi Trinta Marcos Lima

Socorro Gomes (PCdoB) Tete Bezerra
PSDB Wilson Branco Valdir Colatto

, Celso Russomanno PSDB
Emersoll Olavo Pires Celso Russomanno Nelson Otoch

Franco Montoro Pimentel Gomes Roberto França



PSBJPMN

Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aranma de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFUPTB

Vanessa Felippe Zulaie Cobra

'PPR

Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro
Maria Valadão José Carlos Lacerda

PT
Gilney Viana Domingos Dutra
José Machado Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PP

Laura Carneiro Francisco Silva
Silvernani Santos Valdenor Guedes

PDT

Sérgio Carneiro Itamar Serpa

PLlPSDIPSC

RobsonTuma Elton Robnelt

PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPR)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-Hh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

PSBJPMN

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

COMJSSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Caval1azzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFlJPTB

RobsonTuma

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

João Ribeiro
Roberto Brant

1 vaga (s)

PL/PSDIPSC

De Velasco

Betinbo Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

PMDB

Antônio do ValIe Alberico Filho
Dilso Sperafico Francisco Diógenes
Enivaldo Ribeiro (PPR) Gonzaga Mata
Marcelo Teixeira Jurandyr Paixão
Nair Xavier Lobo Maria Elvira
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB

Herculano Angbinetti Antônio Kandir
José Aníbal Domingos Leonelli·
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio Mediolli José de Abreu

PPR

Júlio Redecker Affonso Camargo
Mário CavalIazzi Alzira Ewerton
Panderney Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
Wagner Salustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP

Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

PDT

Cunha Lima (S/Part.) Max Rosenmann
Magno Bacelar (SI Part.) Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC

Francisco Horta 1 vaga (s)

PSBJPMN

Ricardo Heráclio Bosco França

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes
Domingos Dutra

Pedro Wilson

Cidinba Campos
Sérgio Carneiro

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Antônio Geraldo
Jair Siqueira

José Rocha
Severino Cavalcanti

2 vaga (s)

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
Nilton Baiano

1vaga (s)

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

PMDB

Elcione Barbalbo
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

PSDB
FlávioArns
lldemar Kussler
José Aníbal

PPR
Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PP
Francisco Silva
Laura Carneiro

PDT
Fernando Lopes
José Carlos Coutinho



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMJ)B)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFlJPTB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900'6905/7011/7012

COMISSÃO DE FlliANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDT)

PFlJPTB

PLlPSDIPSC

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696Q'6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Ferrando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFlJPTB

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Sérgio Miranda

Sérgio Guerra

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB
EdinhoBez Aníbal Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do Valie
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Parcianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vaga (s)
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB
Antônio Kandir Antônio Aureliano
Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Mareio Fortes Danilo de Castro
Saulo Queiroz Jorge Anders
YedaCrusius Regis de Oliveira

PPR
Basílio Villani Anívaldo Vale
DelfIm Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão Rogério Silva

PT
Celso Daniel Antonio Feijão (PSDB)
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

PP
José Janene Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Sérgio Naya Márcio Reinaldo Moreira

PCdoB
Jurandyr Paixão (pMDB)

PDT
Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

José01aves

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins

Luiz Buaiz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Luiz Durão
Wolney Queiroz

João Fassarella
Padre Roque

B.Sá(pSDB)
Jo&é Linhares

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PP

PT

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

PDT

PSDB

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara Ellery
1 vaga (s)

Álvaro Valle

Esther Grossi
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Augusto Viveiros
Benito Gam~\
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano

Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres

Fernando Zuppo
Severiano Alves



João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

PMDB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
2 vaga (s)

PSDB
Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Os6rio Adriano
Paulo Heslander

Sarney Filho
Vrsicino Queiroz
Vic Pires Franco

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vaga (s)

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

PMDB
Francisco Diogenes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

PSDB
Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

PPR
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Pedro Correa
Salomão Cruz

Werner Wanderer

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vaga(s)

Firmo de Castro
Márcio Fortes

Marinha Raupp

Benedito Guimarães
Júlio Redecker

Nelson Marquezelli (PTB)

AdãoPretto
Milton Mendes

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - lO:OOh - Plenário 9, sala % 1
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
lO Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

PFlJPTB

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFlJPTB

PP
Edson Queiroz

Marcos Medrado

Jayme Santana
Koyu lha

Sílvio Torres

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adelson Ribeiro (PSDB)
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

PSDB

PMDB

Zé Gomes da Rocha

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Airton Dipp
José Mauricio

PDT

Antônio Veno
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

Elton Rohnelt

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
Franco Montoro

Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

João Mellão Neto

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoino
Luiz Gushiken

Basílio Villani
Delf1Dl Netto

Pauderney Avellno
Simão Sessim

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

José Carlos Sabóia

Valdemar Costa Neto
1vaga (s)

PPR

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende

PDT

PP

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricardo Izar

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC



PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, ,-'artas e quintas-feiras- 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFI1PTB
Álvaro Gaudêncio Neto

Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (PMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (pSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

PPR
Cunha Bueno
Paulo Bauer

PT
Luiz Gushiken
Sandra Starling

PP
Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)

PDT
Carlos Cardinal
RenanKurtz

PLlPSDJPSC
De Velasco

PSBJPMN
Ushitaro Kamia

PCdt>B
Jandira Feghali Agne10 Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO_DE TRABALHO, :pE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBUCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFIJPTB

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

Alcione Athayde
Laura Carneiro

Renato Johnsson

José Egydio
Pedro Canedo

Almino Affonso
Jaclcson Pereira
Tuga Angerami

José Fortunati
Paulo Bernardo

1 vaga (s)

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

Alexandre Cardoso
BetoLelis

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Chico da Princesa (S/Part.)
Fernando Zuppo

Wilson Braga

PP

PI'

PT

PPR

PDT

PSDB

PMDB

PSBJPMN

PLlPSDJPSC
Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

B.Sá(pSDB)
Jofran Frejat
José Línhares

Cidinha Campos
Serafnn Venzon
Vicente André Gomes

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

Célia Mendes
1 Vaga (s)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Luiz Piauhylino
Sérgio Arouca (PPS)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

ÁharoValle

José Mauricio
Oscar Goldoni

Ricardo Heráclio

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

André Puccinelli
Armando Abílio
Annando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Adylson Motta
Wagner Salustiano

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

PPR

PSDB

PMDB

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)

Chicão Brigido
E1cione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arnon Bezen1l.
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz



PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PI.JPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) NanSouza

PSBJPMN
1 vaga Ushitaro Kamia

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

;Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
l° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PFIJPTB

Jandira Feghali

José Chaves

João Paulo
Paulo Delgado

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

PDT

PI.JPSD/PSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

PP

PMDB
Elton Rohnelt (pSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz Nonô Pinheiro Landim

PSDB
Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PPR
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PP
Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
1 vaga (s) 1 vaga

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima (SI part.)

João Coser
Telma de Souza

Paulo Gouvêa (PFL)

Secretário: Rui Omar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFIJPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Affonso Camargo SJPart.)
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

Alcides Modesto
Jaques Wagner

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Santana de Vasconcellos

Luís Barbosa
Rodrigues Palma

Rubem Medina

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha

Ushitaro Kamia (PSB)

2 vaga (s)

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Sebastião Madeira
Paulo Feijó

VanessaFelippe
Zé Gerardo

Pr

PPR

PSDB

PMDB

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

Jorge Anders
Jovaír Arantes
Leônidas Cristino
Marinha Raupp
Mário Negromonte
1 vaga (s)

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
NeWton Cardoso

I Alceste Almeida
Duilio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury

; Mauro Lopes
Melquiades Neto (PMN)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



1 vaga

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRJBUIÇÃO - ECAD.
Proposição: REQ.OO05J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PSBIPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

PLlPSDIPSC
Mauricio Campos Expedito Júnior

Secretário: Tercio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DFSENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFLIPTB

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Veno
Osório Adriano

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

PMDB
Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

PPR
Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PT

Antônio Jorge (PPR) PMDB
Davi Alves Silva (pMN) Hermes ParcianelloHumberto Souto Pedro Novais
José Mendonça Bezerra 1 vaga (s)José Rocha

PSDB

Alberto Silva Celso Russomanno

Antônio Brasil Eduardo Mascarenhas

Carlos Nelson PPR
Cassio Cunha Lima Eraldo Trindade

Homero Oguido Wagner Salustiano

PT
Ceci Cunha Chico Vigilante

Leônidas Cristino Paulo Rocha
Mário Negromonte

PP

Célia Mendes
Wigberto Tartuce

Prisco Viana PDT
Welson Gasparini Antônio Joaquim

PLlPSDIPSC

Confúcio Moura
l'inheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

Gerson Peres
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro .

PSBIPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

PSBIPMN
Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo II
Telefone: 318-7057

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASn..
Proposição: REQ-0002l95 Autor: Marquinho Chedid

Titulares Suplentes

João Paulo
Nedson Micheleti
Nihnário Miranda

PP
NanSouza
1 vaga (s)

PDT
Chico da Princesa (S/Part.)
Sílvio Abreu

PLlPSDIPSC
Welinton Fagundes

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
LeonelPavan

1 vaga

De Velasco

Corauci Sobrinho
Roberto Jefferson
Severino Cavalcanti
Vic Pires Franco

Oscar Goldoni
Albérico Filho
Jorge Wilson

Nelson Otoch

PFLIPTB

PMDB

PSDB

Carlos Cardinal,

Fernando Gonçalves
João Ribeiro
Lael Varella

Murilo Pinheiro

Aníbal Gomes
Antonio do ValIe

1 vaga (s)

Jovair Arantes



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLtrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL·PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2°Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes

Arnaldo Faria de Sá Humberto Costa
Cunha Bueno Pedro Wilson

Ricardo Izar

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo li- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDADO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISÇIPLINA A EX~AÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇAO, UTJLIZAÇAO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTJLIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL-398W3 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1° Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes

Zulaiê Cobra

PPR

Eurico Miranda
Arnaldo Faria de Sá

PT
Carlos Santaíla
Padre Roque

PP

Nelson Meurer

PDT

Vicente Andre Gomes

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid

PCdoB

Ricardo Gomyde

Sf;cretário:
Local:
Telefone:

PFUPTB
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Couraci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
ViCente Cascione

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa

PSDB
Jayme Santana
Roberto Santos
FeuRosa
Silvio Torres

PPR
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

PT
João Paulo

Salvador Zimbaldi

Cunha Bueno
Wagner Salustiano

João Fassarella
Pedio Wilson

Marcos Medrado

Severiano Alves

Roland Lavigne

Lindberg Farias

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abião
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Teté Bezerra

Wilson Branco

Cipriano Correia
Aécio Neves

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoíno

Paulo Delgado
Sandra Starling

José Janene
Romel Anízio

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Valdemar Costa Neto

Fernando Lyra

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Vilmar Rocha

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Maria Valadão
Rogério Silva

Marconi perillo

Padre Roque
Waldomiro Fioravante

PP

José Linhares
Osvaldo Reis

PDT

Enio Bacci
Euripedes Mirauda

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid

PSBJPMN
José Carlos Sabóia

PFUPTB

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Phillemon Rodrigues

PMDB

Laire Rosado
Nilton Baiano
Saudro Mabel

PSDB

Cipriano Correia
Elias Murad

PPR

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT
Arlindo Chinaglia

Gilney Viana

PP

Edcson Queiroz



PDT PSBIPMN
José Maurício Giovanni Queiroz Adelson Salvador Gonzaga Patriota

PLlPSD/PSC PCdoB
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

PPS
Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Augusto CatVa1ho Sérgio Arouca
Secretário: José Maria A. Castro

Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Especiais - Anexo n- Sala 120 B - Ala Nova

Local: Sala 120 - Anexo II - Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-70611706517052

Telefone: 318-706617067 COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTlNADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

DESTlNADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX- TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA

TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

CÓDIGO ADUANEffiO DO MERCOSUL, REGULAMENTAÇÃO DOS CASSlNOS NO BRASIL

CONCLUÍDO EM OURO PRETO.MG, Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira
ASSlNADO PELO BRASIL EM 17·12·94. Presidente: Homero Oguido (pMDB)

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL) 1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL) 2° Vice-Presidente: Nelson Otoeh (PSDB)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (psnB) 3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR) Relator: Aracely de Paula (PFL)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB) Titula~ Suplentes

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
PFIJPTB Aracely de Paula Alceste Almeida

Augusto Viveiros Alexandre Ceranto Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Jair Soares Átila Lins Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Leur Lomanto Benito Gama Cláudio Cajado Efraim Morais
Osvaldo Biolchi João Iensen José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Bornhausen José Borba Paulo Lima Mauro Fecury
Vilson Santini Paulo Gouvea PMDB
Werner Wanderer Roberto Fontes

Candinho Mattos Armando Abilio
PMDB Maria Elvira José Aldemir

Paulo Ritzel Armando Costa Homero Oguido Noel de Oliveira
Rivaldo Macari Edinho Bez Ivo Mainardi Pinheiro Landim
Valdir Colatto Elias Abrahão Sandro Mabel Wilson Cignachi
Wilson Branco Ivo Mainardi Silas Brasileiro 2 vaga (s)
Zaire Rezende Silas Brasileiro PSDB
I vaga (s) 1 vaga (s)

Jovair Arantes Alexandre Santos
PSDB Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli

Antônio Kandir Adroaldo Streck Nelson Otoeh Jackson Pereira
Eduardo Mascarenhas Feu Rosa Zulaie Cobra Marinha Raupp
FIávioArns Franco Montoro PPR
Yeda Crusius Marcio Fortes

Gerson Peres Paulo Bauer
PPR Jarbas Lima Raimundo Santos

Hugo Biehl Júlio Redecker Ricardo Izar Wagner Salustiano
João PizzoIatti Mário Caval1azzi PT
Nelson Marchezan Rogério Silva

Carlos Santana Hélio Bicudo.
PT João Fassarella José Augusto'

José Fortunati Luiz Gushiken José Fortunati Pedro Wilson
Luiz Mainardi Miguel Rossetto PP
TeIma de Souza Sandra Starling

Nilton Cerqueira Marcos Medrado
PP Silvernani Santos Nelson Meurer

Augustinho Freitas Nelson Meurer PDT
Dilceu Sperafico RomeI Anízio

Fernando Lopes
PDT

Enio Bacci
Matheus Schmidt Wo1ney Queiroz

Antonio Joaquim Itamar Serpa PLlPSDIPSC
Carlos Cardinal I vaga (s) Marquinho Chedid Welinton Fagundes

PLlPSDIPSC PSBIPMN
Francisco Rodrigues Roland Lavigne Nilson Gibson Gonzaga Patriota .



Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffJ.ly
Local; Servo Com. Especiais: Anexo,lI - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERA0 PARÁGRAFO IODO ART.!77"
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006l95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Titualres Suplentes
PFUPTB

Arolde de Oliveira Alceste Almeida
:i'Ieráclito Fortes Efraim Morais
Humberto Souto Eliseu Moura
Leur Lomanto José Rocha
Paulo Bornhausen José Tude
Paulo Cordeiro Sérgio Barcellos
Paulo Heslander Vic Pires Franco

PMDB

Aloysio Nunes FelTeira João Natal
Carlos Apolinário Laire Rosado
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Henrique Eduardo Alves Remi Trinta
Pedrohujo Roberto Valadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB
Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balhmann Domingos Leonelli
Arthur Virgílio Neto Ildemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Madeira

PPR

Gerson Peres Basílio Villani
Nelson Marchezan Francisco Dornelles
Ricardo Izar Roberto Campos

PT
Ivan Valente Ana Julia
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP
Flávio Derzi Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvernani Santos

PDT
Fernando Lopes Miro Teixeira
Fernando Zuppo LeonelPavan

PLlPSDIPSC
Eujacio Simões Pedro Canedo

PSBJPMN
Sérgio Guerra João Colaço

PCdoB

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local; Serv. Com. Esp. Anexo rr - Salas 124N152/A - Ala Nova
Telefone: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTlNADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos Melles Benedito de Lira
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abrão

PMDB
André Puccinelli Edinho Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

HugoBiehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mourão

PT
2 vaga (s) 2 vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

PDT

Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSDIPSC

Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSBJPMN

Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 - B - Ala
Nova
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA O INCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (psDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (pMDB)

Betinho Rosado
José Mudo Monteiro
Júlio Cesar

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno



Lima Netto Fernando Gonçalves PMDB
Rodrigues Palma João Mellão Neto Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Rubem Medina Osvaldo Coelho Gilvan Freire João Natal
Vicente Cascione Paulo Gouvea Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson

PMDB José Luiz Clerot José Priante
Alberto Goldman Antonio do Valle Luiz Fernando Nicias Ribeiro
EdinhoBez Hélio Rosas Udson Bandeira Wagner Rossi
Ivo Mainardi Jorge Wilson PSDB
Paulo Titan Marcos Lima

Danilo de Castro Ezídio PinheiroRivaldo Macari Nicias Ribeiro
Simara Ellery 1 vaga(s) Régis de Oliveira João Leão

PSDB
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Anuda Saulo Queiroz

Jackson Pereira Ayres da Cunha
PPRMareio Fortes Emerson Olavo Pires

Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro Gerson Peres Adylson Motta
Eduardo Mascarenhas Rommel Feij6 Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra

PPR Prisco Viana Welson Gasparini

Delfim Netto Basílio Villani PI'
Julio Redecker Francisco Dornelles Domingos Dutra Fernando Ferro
Roberto Campos Maria Valadão Hélio Bicudo José Machado

PI' Marcelo Deda Pedro Wilson

Luciano Zica Chico Ferramente PP

Marcelo Deda Conceição Tavares Costa Ferreira Mário de Oliveira
Miguel Rossetto Fernando Ferro Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PP PDT

Salatiel Carvalho José Janene Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvemani Santos VadãoGomes Silvio Abreu RenanKurtz

PDT PLlPSDIPSC

Coriolano Sales Enio Bacci Francisco Rodrigues Paulo de Velasco
Edson Ezequiel SerafIm Venzon

PSBJPMN
PLlPSDIPSC BetoLelis Adelson Salvador

Augusto Farias Roland Lavigne
PCdoB

PSBJPMN Aldo Arantes Haroldo Lima
Gonzaga Patriota Ushitaro Karnia Secretário (a): Angela Mancuso

PCdoB Local: Servo Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B-Ala Nova

Haroldo Lima Lindberg Farias Telefones: 318-687417052

Secretário: Rejane S. Marques COMISSÃO MISTA
Local: Serv. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova COMISSÃO PARLAMENTAR
Telefones: 318-687417052 CONJUNTA DO MERCOSUL

COMISSÃO ESPECIAL Titulares Suplentes
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO IODO PFIJPI'B

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL Luciano Pizzatto Antonio Ueno
(IMUNIDADE PARLAMENTAR) Paulo Bornhausen José Carlos Vieira

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos PMDB

Presidente: Vicente Cascione (PTB) Paulo Ritzel Elias Abrahão

1°Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB) Valdir Colatto Rivaldo Macari

2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB) PSDB
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR) Franco Montoro Yeda Crusins
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR) PPR

Titulares Suplentes Júlio Redecker João Pizzolatti
PFLIPTB PI'

Adauto Pereira Aroldo Cedraz Miguel Rossetto Luiz Mainardi
Antonio Geraldo Jaime Fernandes PP
JairoAzi Luiz Braga

Dilceu SperafIco Augustinho FreitasTheodorlco Ferraço Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz Secretário:
Vicente Cascione JoséTude Local:
Wilson Cunha Ursicino Queiroz Telefone:



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura Seção I ou II si o porte R$31,00

Porte do Correio R$ 60,00

Assinatura Seção I ou II c/porte R$ 91,00 (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devemseracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Aiendimento ao Usuário.



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- Índice temático

À venda na Subsecretaria de
Edições Técnicas - Senado Federal,
Anexo I, 22° andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF 
Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
porcento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 118 - abril/junho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Mricana do Brasil.
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua llegitimidade.
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democracia y Humanización.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
A JlJstiça Militar Estadual. Cruzadas e Reformas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Brindeiro
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Prontin- Liderança Parlamentar
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserklarung - Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro

Gilmar Ferreira Mendes Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em Rubem Nogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. CotrimNeto Carlos Alberto Bittar Filho
Serviço Pt1blico - Função Pt1blica - Tipicidade - Crité- Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros Bernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Omar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Corrêa Lima
nariedade. Usucapião Urbano.

Luiz Antônio Soares Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor e o Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos Serviços Pt1blicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Satide no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens.
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas. Otto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe. Amoldo Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. cente.

Ann Helen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambiental Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22° andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 119 - julho/setembro 1993

Leia neste número:
Execução contra Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarini
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - An
tônio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.072190 - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Roli Laubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
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A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão
Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.515117 pela Constituição de 1988 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva
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Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
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CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.
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Novas publicações

ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora do Anteprojeto Constitucional de 1932/1933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

Outros títulos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda Constitucional nO 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS -1989
5 Volumes.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comentários por João Barbalho U. C.

Edição fac-similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.
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